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BUŁGARIA Borovets

Na wysokości 1350 m. n.p.m. w samym sercu gór położony jest Borovec.
Borovec oddalony jest od Sofii tylko 73 km i 10 km od miejscowości
Samokov.
Borovec to jeden z najsłynniejszych kurortów narciarskich w Bułgarii, jak
również najbardziej znany w Europie. Śnieg utrzymuje się tu przez 150 dni w
roku, a średnia temperatura wynosi 8,5 stopni C.
Doskonale przygotowane trasy narciarskie i wyciągi. Posiada 15 wyciągów i
45km tras o zróżnicowanym stopniu trudności. Liczne restauracje, bary i
dyskoteki oferują bogate życie nocne.

W Borowcu standard usług nie odbiega od standardu renomowanych
europejskich kurortów narciarskich, natomiast niższe ceny sprawiają, że
jest on coraz częściej odwiedzany przez zachodnich turystów, a w ostatnim
czasie również i przez Polaków.

BOROVEC - SKI INFO
Tereny narciarskie: 1350 - 2560 m n.p.m.
Trasy narciarskie: 45 km (trasy łatwe: 16 km, trasy średnie i bardzo trudne:
29 km)
Trasy biegowe: 25 km
Najdłuższy zjazd: 5 km
Najwyższa stacja: 2550 m n.p.m
Max. różnica poziomów: 1040 m
Wyciągi - 15 (w większości francuskie POMA):
12 orczykowych, 1 krzesełkowy, 1 krzesełkowy 4-os., 1 gondola 6-os.
Skoki narciarskie: 75 skoczni narciarskich o długości 50 m
Stoki narciarskie są oświetlane i w razie potrzeby sztucznie zaśnieżane i
oświetlanie stoków.
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BUŁGARIA Borovets

Borovets Hills Ski & Spa
*****

Pięciogwiazdkowy, luksusowy hotel Borovets Hills dysponuje łącznie 62 pokojami dla gości o
najwyższych wymaganiach. Zarówno w ogólnie dostępnej części hotelu, jak i w pokoju można
korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu (WLAN). Room service i usługa budzenia to
tylko dwie z wielu usług, jakie wyszkolony zespół obsługi hotelu oferuje swoim gościom. Hotel
oferuje bezpłatne miejsca parkingowe. Przyjaźni pracownicy recepcji są przez całą dobę do
dyspozycji gości. Hotel oferuje Państwu na miejscu możliwość korzystnego wynajmu samochodu.
W łazience znajdziesz suszarkę do włosów i szlafrok. Zapraszamy dzieci! W hotelu znajduje się
miejsce do zabaw, a na życzenie wstawiamy do pokoju łóżeczko dla dziecka (proszę zaznaczyć w
trakcie rezerwacji). Radio, telewizor (telewizja kablowa) i sejf należą do standardowego
wyposażenia pokoju. Niektóre wspaniale wyposażone pokoje dysponują balkonem. Dla niepalących
przeznaczone są oddzielne pokoje. Pokój jest wyposażony w minibar z chłodnymi napojami. Kryty
basen i sala fitness umożliwiają gościom hotelu aktywne spędzenie czasu i relaks. O przyjemne
odprężenie zadba hotelowa łaźnia parowa.

Oferta obejmuje:
 Lot na trasie Warszawa – Sofia – Warszawa.
 Transfer lotnisko – hotel – lotnisko.
 5 noclegów w pokojach dwuosobowych.
 Śniadanie i kolacja w hotelu, lunch na stoku.
 Pakiet alkoholi na każdy wieczór – 3 lampki wina lub 3 kieliszki wódki.
 Ski-pass na 4 dni lub trzydniowy ski-pass i  wyprawa off-rodowa 

jeep,ami lub skuterami śnieżnymi zamiast czwartego dnia na stoku.
 Szkolenie narciarskie/snowboardowe (2 instruktorów + Piotr ).
 Wynajem sprzętu – narty/snowboardy, kije, kaski, buty.
 Ubezpieczenie z pakietem SKI i sport.
 Fotoreportaż z imprezy.
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BUŁGARIA

Hotel Samokov ****

Borovets

Hotel ten jest położony w otoczeniu sosnowego lasu w mieście Borowec, w odległości 50 metrów
od kolejki gondolowej i 250 metrów od wyciągów narciarskich. W hotelu mieści się centrum
odnowy biologicznej i wiele restauracji.
Hotel Samokov został urządzony w stylu alpejskim. Obiekt jest usytuowany na wysokości 1 300
metrów n.p.m., w odległości 1 godziny jazdy od Sofii. W hotelu można zagrać w kręgle, bilard i
tenisa stołowego.
Niezwykle nowoczesne spa termalne obejmuje łaźnię turecką, łaźnię parową, saunę fińską,
stanowiska do kąpieli stóp w słonej wodzie, basen Kneippa i strefę relaksu. Goście mogą też
korzystać z siłowni i krytego basenu. Centrum urody oferuje zabiegi kosmetyczne i usługi
fryzjerskie.
Pokoje są wyposażone w minibar, telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej oraz
wannę. Z balkonów roztacza się widok na góry.
Restauracja Panorama w hotelu Samokov serwuje śniadania w formie bufetu i kolacje oraz dania do
wyboru z karty. Przy basenie znajduje się restauracja Barbecue Terrace, która zaprasza na specjały z
grilla, świeże sałatki i napoje orzeźwiające.
Do dyspozycji Gości hotelu Samokov jest także bar w holu, gdzie dostępne są ciasta, słodycze i różne
koktajle. Z siłownią sąsiaduje bar sportowy.

Oferta obejmuje:
 Lot na trasie Warszawa – Sofia – Warszawa.
 Transfer lotnisko – hotel – lotnisko.
 5 noclegów w pokojach dwuosobowych. 
 Śniadanie i kolacja w hotelu oraz bogaty pakiet alkoholi.
 Lunch na stoku.
 Ski-pass na 4 dni.
 Szkolenie narciarskie/snowboardowe (2 instruktorów + Piotr ).
 Wynajem sprzętu – narty/snowboardy, kije, kaski, buty.
 Wyprawa na skuterach śnieżnych.
 Ubezpieczenie z pakietem SKI i sport.
 Fotoreportaż z imprezy.
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BUŁGARIA Bansko

Bansko w ciągu zaledwie kilku lat przeobraziło się w najczęściej i najchętniej
odwiedzany kurort narciarski w Europie Wschodniej. Nie jest to żadna
niespodzianka dla osób, które chociaż raz odwiedziły Bansko. Miasteczko to nie
jest typowym kurortem wakacyjnym składającym się jedynie z bazy noclegowej,
barów, restauracji i klubów nocnych. Bansko to górska osada o długiej i ciekawej
historii. Posiada ona piękne Stare Miasto, w którym znaleźć można wiele
cudownych i niepowtarzalnych starych budynków, pomników i muzeów. Stanowi
to wspaniały dodatek do panujących tutaj niesamowitych warunków do
uprawiania narciarstwa zimą i pieszych wędrówek latem. Bogactwo okolicznej
flory i fauny stanowi cechę charakterystyczną dla całego regionu i w 1983 roku
stało się powodem wpisania Parku Narodowego Pirin na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Czymże jednak byłby kurort narciarski bez odpowiedniej infrastruktury? W tej
dziedzinie również może Bansko spokojnie iść w szranki z najlepszymi kurortami
Francji, Włoch czy Austrii, podobnie jak Złote Piaski i Słoneczny Brzeg z letnimi,
nadmorskimi kurortami Europy Zachodniej. Narciarze w Bansku znajdą 15 stoków
narciarskich o łącznej długości 65km. Najdłuższy stok ma długość aż 16km. Znaleźć
tu można także wiele miejsc, gdzie na nartach i snowboardzie można pojeździć
poza stokami. System wyciągów jest w Basnku naprawdę imponujący. W jego
skład wchodzi 7 wyciągów krzesełkowych, 7 orczyków i jedna gondola. Gondola w
Bansku należy do najbardziej nowoczesnych wyciągów tego typy w Europie! W
kwestii pokrywy śnieżnej, Bansko może pochwalić się dobrymi warunkami
panującymi od grudnia do połowy maja. Zresztą nawet jeśli warunki
atmosferyczne byłyby niesprzyjające, do pracy przystępuje system 53 armatek
śnieżnych.
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BUŁGARIA Bansko

Murite Club Hotel
****

Hotel Murite Club położony jest w zacisznej dolinie Razlog 4 km od stoków narciarskich i oferuje
doskonałe udogodnienia oraz zakwaterowanie w imponującej górskiej scenerii. Goście mogą
bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu.
Obiekt składa się z 2 tematycznych budynków, oddalonych od siebie o 50 metrów. Każdy z nich
dysponuje luksusowym zapleczem spa i odnowy biologicznej z krytym basenem, a także
przytulnym salonem z kominkiem.
Wszystkie apartamenty oferują balkon z widokiem na góry i są wyposażone w dębowe meble oraz
dywany w sypialni. Wszystkie apartamenty wyposażone są w telewizor z dostępem do kanałów
telewizji satelitarnej, sofę oraz stację dokującą do iPoda i zestaw kina domowego. Część
apartamentów dysponuje także dużą kuchnią.
Goście hotelu Murite Club mogą zjeść śniadanie w hotelowej restauracji. Wieczorem hotelowy bar
koktajlowy oferuje szeroki wybór drinków i niewielkich przekąsek.
W pobliżu zlokalizowany jest przystanek bezpłatnego autobusu dla narciarzy, który kursuje do
wyciągów narciarskich w górach Pirin.

Oferta obejmuje:
 Lot na trasie Warszawa – Sofia – Warszawa.
 Transfer lotnisko – hotel – lotnisko.
 5 noclegów w pokojach dwuosobowych z opcją all inclusive
 Lunch na stoku.
 Ski-pass na 4 dni.
 Szkolenie narciarskie/snowboardowe (2 instruktorów + Piotr ).
 Wynajem sprzętu – narty/snowboardy, kije, kaski, buty.
 Wyprawa na skuterach śnieżnych wokół malowniczych gór Pirin.
 Ubezpieczenie z pakietem SKI i sport.
 Fotoreportaż z imprezy.


