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Информацията в този материал е набрана благодарение на хотелиери в ски курортите 

на България, официалните сайтове на общините и офертите в сайтовете от групата на 

BgVakancia.com. Специални благодарности бихме искали да изкажем към: 

Ашковата къща, Говедарци 

Къща Миглена, Говедарци 

Къща Андрееви, Говедарци 

Хотел Мартин, Чепеларе 

Вила Анна, Чепеларе 

Вили Амамапури, Пампорово 

Комплекс Замъка 2, Пампорово 

Хотел Панорама, Паничище 

Хотел Магнолия 

Хижа Рилски езера, Паничище 

Хотел Аспен, Боровец 

Хотел Алпин, Боровец 

Апартхотел Роял Плаза, Боровец 

Апартхотел Лъки, Панпорово 

Комплекс Маунтийн Дрийм, Банско 

Хотел Стримон СПА клуб, Кюстендил 

Семеен хотел Кълвачеви, Цигов чарк 

Семеен Хотел Лидия, Цигов чарк 

Семеен хотел SV, Цигов чарк 

Хотел Виа Траяна, Беклемето 

 

За препоръки и въпроси можете да се свържете с нас на: 

+359 899 90 69 50   

bgvakancia@gmail.com  
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Общ преглед на ски пистите 

В България има общо около 210 километра ски писти. Близо 70 км. от тях се простират 

в Пампорово, където има 21 ски писти с различна дължина и трудност. Около 30 км. е 

общата дължина на пистите в Боровец, като най-дълга е червената Ястребец 1 (3500 

м.). В Банско скиорите се радват на 57 км. ски трасета, като по-голямата част от пистите 

са за напреднали, най-дългата от които  е Бъндерица (4860 м.). В Чепеларе е най-

голямото разнообразието на ски пътища и писти за ски бягане. Половината от общо 20-

те км. ски писти са именно такива. В Добринище има една ски писта с дължина около 

5000 метра, разделена на 3 по-малки писти с различна трудност. В Осогово пък пистите 

са две с обща дължина около 2500 метра. На Беклемето може да се кара на най-

добрата писта за биатлон и ски бягане в България – 10 км. В Паничище има 4 ски писти 

с обща дължина около 2300 м. Три от тях са зелени, подходящи за начинаещи и деца.  

На Витоша скиорите могат да се спускат по общо 20 км ски трасета. Пистите са 13, от 

които 2 за начинаещи, 5 за средно напреднали 4 за напреднали и 2 за 

професионалисти.  

Категоризацията на пистите в България се маркира със следните цветове: 

 

В приложената в края на материала таблица ще разгледате всички писти в България, 

разделени по степен на трудност. Ще намерите информация за цените на ски картите и 

ски училищата в съответните курорти.  

 

начинаещи 
средно 

напреднали 
напреднали 

професионалисти ски пътища 
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Общ преглед на търсенето и цените 

Според данни на Google Trends търсенето за ски почивки започва в началото на месец 

декември и продължава до края на месец март. Пикът е през януари, а през март то 

намалява почти наполовина. Това е обяснимо, имайки предвид, че най-силните месеци 

от ски сезона у нас са януари и февруари. Търсенето е съсредоточено в по-големите 

курорти - Банско, Пампорово и Боровец, вероятно защото другите места, които ще 

опишем в материала не са толкова популярни за ски туризъм. Това съвсем не означава,  

че те не предлагат добри условия за скиорите, макар и за начинаещи, средно 

напреднали и семейства с деца.   

Като имаме предвид големите ски курорти – Банско, Пампорово, Боровец и 

Чепеларе, най-евтино може да се почива в Пампорово и Чепеларе.  

В последните 2-3 години в Пампорово се изградиха апартаментни хотели, които за 

разлика от другите стандартни хотели с двойни стаи, предлагат по-ниска и изгодна 

цена за настаняване. Те са много подходящи за семейства с деца, тъй като предлагат и 

всички необходими условия за самостоятелно приготвяне на храна. Тези комплекси 

успяха да понижат доста средната цена за настаняване в Пампорово, без това да влияе 

на качеството на предлаганата услуга.  Освен това някои хотелите са разположени или 

директно на ски пистите, или в непосредствена близост до тях (хотел Стената и 

комплекс Замъка 2 – до пистите на Студенец). Апартаментите са с една или две спални, 

съответно за 4 или за 6 човека, и в силния сезон (януари – февруари) се предлагат на 

цена от 90 до 120 лева на вечер за апартамент с една спалня и от 110 до 150 лева на 

вечер за апартамент с 2 спални.  

Някои апартаментни комплекси разполагат и със самостоятелни вили за 4-6 човека. 

Една такава вила струва около 180-200 лева на вечер.  

Цените в стандартните хотели в Пампорово варират много, тъй като удобствата, които 

предлагат са разнообразни. Най-общо може да се каже, че цените за стандартна 

двойна стая варират от 70 до 150 лева на вечер.  

 В Чепеларе също могат да се намерят апартаментни хотели, но изборът все още не е 

толкова голям. Там преобладават семейните хотели и къщите за гости. Има и луксозни 

комплекси, сред които и 4-звезден хотел със СПА център. В този тип комплекси, 

разбира се, цената е по-висока – около 70-90 лева за двойна стая. 

В останалите 3-звездни хотели цените варират от 20 до 30 лева на човек на вечер, а в 

къщите за гости от 15 до 25 лева на вечер.  
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В Боровец разнообразието на хотели е наистина голямо, за разлика от къщите за гости, 

които почти липсват. Цената тук се определя от звездите на хотела. В 4-звездните 

хотели цената на двойната стая варира от 130 до 160 лева на вечер с включена закуска. 

В хотелите 3 звезди, в активния сезон двойна стая може да се наеме за около 60-80 

лева на вечер.  

В Банско луксозните хотели са доста и те като цяло вдигат средната цена за 

настаняване в курорта. Двойна стая в 4-звезден хотел струва около 150 лева на вечер.  

Освен скъпите хотели в Банско има и къщи за гости с механи, предлагащи българска 

национална кухня на добри цени. Настаняването там е малко по-скъпо от това в 

другите населени места – около 25-35 лева на човек на вечер, но тези места са много 

подходящи за семейства или компании, които могат да получат всичко на едно място – 

добри условия за нощувка и вкусна храна. Почивката в Банско се оскъпява 

допълнително от цените на дневните карти за ски лифтовете, които са най-високи в 

цяла България. 

В по-малките ски курорти цените варират по следния начин: 

Най-евтино за почивка е в района на Беклемето, тъй като в област Ловеч и около град 

Троян е съсредоточено, може би, най-голямото разнообразие от вили и къщи за гости в 

България. Това определя и голямата вариация в цената като прави възможността тук да 

се намери най-ниска оферта за нощувка наистина голяма. В селата около Троян и 

Беклемето може да се нощува за 10-15 лева на вечер, а в малките семейни хотели за 

15-25 лева на вечер.  

Следва местността около Боровец или по-конкретно селата Говедарци, Мала Църква, 

Маджаре, Бели Искър и Мальовица. Тук настаняването е отново предимно във вили и 

къщи за гости като цените варират от 10 до 25 лева на вечер.  

Подобни са и цените и в селата около ски писти Осогово – около 15 лева на човек на 

вечер. В град Кюстендил хотелите са малко по-скъпи, но може да се намери нощувка за 

25-30 лева на вечер. 

В Добринище средната цена на нощувка в къща за гости или малък семеен хотел е 

около 20 лева на вечер. В курортът Паничище пък може да се намери цена от около 25-

35 лева на човек на вечер в стандартна двойна стая.  

Общият преглед на цените в ски курортите в България показва, че най-ниски цени за 

настаняване могат да се намерят там, където има най-голямо разнообразие на вили и 

къщи за гости – около Беклемето и около Боровец.  
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Най-скъпо е в курортите Банско, Боровец и Пампорово, като Пампорово е най-евтин от 

трите. По-ниска цена може да се намери в Добринище и Чепеларе, както и в Осогово и 

Паничище. 

В таблицата са представени ориентировъчните усреднени цени на съответните типове 

настаняване в различните ски курорти.  

Таблица №1. Цени за настаняване в ски курортите 

Курорти Цена двойна стая 
хотел / човек в лева 

Цена стая къща за 
гости / човек в лева 

Цена апартамент / 
човек в лева 

Пампорово 40  25 

Чепеларе 35 20  

Боровец 40  30 

Банско 50 25  

Беклемето 20 15  

Говедарци  15  

Осогово 30 15  

Добринище 25 20  
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Цените на ски съоръженията – дневните карти  

Най-евтино тази година ще бъде в курортите Паничище, Цигов чарк, Осогово и 
Беклемето, където цените на дневните карти са между 10 и 17 лева. Следват 
Добринище – 28 лева за възрастен / 15 лева за дете и Витоша – 35 лева за възрастен/21 
лева за дете.  

Най-скъпо тази година ще бъде в Банско, където дневната карта за възрастен ще 
струва 58 лева, а за дете – 38 лева. На Боровец цените ще бъдат съответно 55 лева за 
възрастен и 33 лева за дете. На Пампорово цената ще е 50 лева, а за децата 30 лева за 
ден. От по-големите курорти най-евтино ще бъде на Чепеларе, където дневната карта 
за всички съоръжения ще се продава за 40 лева.  

Таблица №2. Цени на дневни карти за ски съоръженията 

Ски курорти Цени на карти на ден 
за възрастни в лева 

Банско 58  

Боровц 55  

Пампорово 50  

Чепеларе 40  

Добринище 28  

Осогово 17  

Цигов чарк 10  

Беклемето 15  

Паничище 15 

Витоша 35 

 

В следващите страници ще ви представим всеки един от курортите по отделно. 

Включили сме информация за местоположението, ски пистите и опциите за 

настаняване, както в самите курорти, така и в околните дестинации. 
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Осогово 

Ски писти Осогово се намират на 20 км. от 

град Кюстендил в сърцето на Осоговската 

планина. Пътят до там е с доста завои, но е 

проходим при зимни условия. До самите 

писти има обособен паркинг за около 20 

автомобила.  

Осогово предлага 2 ски писти – една за 

начинаещи и деца и една червена – за напреднали скиори. Между двете писти има 

малко заведение, където се предлагат храна и топли напитки. Изграден е и ски 

гардероб с оборудване за деца и възрастни – обувки, ски и щеки под наем. Картите за 

лифтовете се предлагат във вариант само за цял ден, като съоръженията работят до 18 

часа всеки ден. 

Пистата за начинаещи е дълга 1300 метра и в по-голямата си част преминава в пътека 

покрай живописна борова гора. Подходяща е за деца. Обслужва се от ски влек – тип 

котва. Червената писта е с дължина 910 метра. Обслужва се от двуседалков лифт и ски 

влек.  

В района на Осогово може да се отседне в град Кюстендил или в село Невестино. В 

Кюстендил има няколко хотела, като един от тях е пет звезден и предлага 

балнеолечение с минерална вода (Стримон СПА клуб). На по-ниски цени може да се 

нощува в село Невестино. В къщите за гости там може да се намери цена около и по-

ниска от 15 лева на човек на вечер.  

Беклемето 

Беклемето е живописна местност, 

разположена на на около 20 км. от град 

Троян. Тук за любителите на зимните 

спортове са изградени 3 ски писти за 

алпийски дисциплини. Те предлагат най-

добрите условия в България за биатлон и 

ски бягане. Пистите са с обща дължина 

10 000 метра. Всяка една от тях е 

оборудвана със ски влек и гардероб.  

Местността Беклемето е подходяща още за планински и еко туризъм. Наблизо може да 

се посети и Троянският манастир.  
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В околността се намират селата Бели Осъм, Горно трапе, Орешак, Терзийско, 

Балабанско и Патрешко. Недалеч са и курортите с минерална вода Шипково и Чифлик. 

В тези села човек може да нощува за около 15-20 лева на вечер. В Троян също има 

добри предложения, основно в хотели, където ще платите около 25-30 лева за една 

нощувка.  

Добринище – Безбог 

Добринище се намира близо до Банско на около 

150 км. от София. В последните години селището 

се е обособило като курорт, подходящ за 

целогодишен туризъм.  Освен от ски писти 

туристите могат да се възползват и от 

минералните извори и обществените басейни с 

минерална вода, които са горещи през цялата 

година. 

В Добринище има една ски писта с начална точка хижа Гоце Делчев и крайна станция хижа 

Безбог. Два двуседалкови лифта свързват двете хижи с прекачване от единия на другия на една 

междинна станция. И до двете хижи има влек тип паничка за начинаещи. Пистата е широка 25-

30 метра с две нива на трудност. От междинната спирка започва черната (трудната) част - така 

наречената стена, но има обиколна пътека за начинаещите скиори. През пролетния сезон 

когато има по-малко сняг може да се кара от междинната станция до Безбог. В долната част 

пистата е подходяща за деца и неопитни скиори.  

В Добринище има един по-луксозен СПА хотел (Орбел СПА) и други малки семейни хотелчета и 

къщи за гости, които предлагат сравнително ниска цена – около 20 лева на човек на вечер през 

зимния сезон. Ако идеята на почивката е само каране на ски, може да се отседне и в някоя от 

двете хижи – Гоце Делчев или Безбог, които се намират на самата писта. Там, обаче, цените са 

като в хотел – около 30-40 лева на човек на вечер в активния ски сезон.  

 

Паничище 

Паничище е планински курорт, разположен в 

северозападните части на Рила. Само на 80 км 

от столицата, курортът предлага високо 

качество на ски услугите на изгодни цени. 

Изградени са 4 ски писти, подходящи за 

начинаещи, деца и средно напреднали скиори.  

- Учебна ски-писта, 240 метра, седалков 

лифт, осветление за вечерното ски-
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каране. Инструктори за възрастни и деца; 

- Ски писта Аждера -  детски лифт + лифт, обслужващ 250 човека за час  

- Ски писта Пионерска -  420 метра, ски влек ; 

- Ски-писта Рилски Езера -  950 метра, детски влек и влек за възрастни 

-  Ски-писта  Бекяра - дължина 580 метра, лифт; 

Точно до пистата Рилски Езера има условия за "free-ride" - наклон на екстримните 

писти 65-80 градуса, височина на вертикални участъци 250-350 метра.  

В Паничище има няколко хотела и хижи, една от които е тази на самите Рилски езера, 

след лифта. За ски почивка, обаче, най-подходящи са хотелите около пистите. Там 

цените варират от 25 до 35 лева на човек на вечер.  

Витоша 

На Витоша са обособени два ски центъра: 

Ски център "Алеко" и ски центрър 

„Ветровала“. Ориентацията на пистите е 

северна. Ски - съоръженията включват 

един кабинков, четири седалкови 

лифта, пет стационарни и два детски ски - 

влека.  

Повечето писти са разположени около хижа Алеко. Тук може да се намери за всеки по 

нещо - от полегати полянки, където да се учат децата, до стръмни писти и дори 

екстремни улеи, подходящи за опитни скиори, разполагащи с добра ски екипировка. 

На разположение са общо 14 писти, като най-лесна е Зелената, а най-трудна Витошко 

лале 2.  Най-високата писта на Витоша е малката писта с влек тип “котва” под Черни 

връх, а най-ниските са разположени в горите недалече от Алеко. На пистата Академика 

(позната като “Долното лале”) работят машини за изкуствен сняг и се кара и нощно 

време до 22:00.  

От другата страна на голямото Витошко плато е ски зоната “Ветровала”. Тя се намира 

на 1507 м. надморска височина.  

Говедарци и околността 

Говедарци е село в Югозападна България. 

Намира се на 13 км. от Самоков и само на 5 

км. от Боровец. На около километър извън 
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селото има изградена ски писта с дължина около 1,5 км. Оборудвана е с влек за 

възрастни Помагалски и детски ски влек (около 250 м.). На разположение е и ски 

гардероб с необходимата екипировка за деца и възрастни. Пистата е разположена в 

близост до хижа Мечит.  

На 13 км. от Говедарци се намира и ски зона Мальовица. Общата дължина на ски пистите  

там е 4 км. Най дългата е Юлен – 1200 м. В най-високата си част е означена като черна – 

последна степен на трудност.  Пистата става по-лесна с намаляване на наклона и в най-ниската 

си част е синя. Другата писта Ръждавица е дълга 900 м. и е оборудвана с лифт, както и път, 

който я свързва с пистата за начинаещи. Пистите на Меча поляна са предимно за начинаещи и 

деца - те са къси и лесни. Пет влека обслужват всички писти – два стигат до участъците за 

напреднали, един до тези за начинаещи, а останалите два са тип котва.  

Туристите, които желаят да карат ски в района на Боровец могат да отседнат в Говедарци, в 

селата Мала Църква, Маджаре и Бели Искър или в околността на Мальовица. В Говедарци и 

околността може да се отседне в самостоятелни вили или в къщи за гости, които предлагат 

отлични условия на добра цена – между 10 и 25 лева на вечер. В местност Мальовица има един 

туристически комплекс, в който може да се наеме двойна стая за 40 лева на вечер.  

Пампорово 

Пампорово е ски курорт, разположен във 

вътрешността на Родопите. Намира се на 

1700 метра надморка височина и предлага 

отлични условия за ски, както за начинаещи 

и деца, така и за напреднали и 

професионални скиори.  

В Пампорово има общо 21 ски писти, от 

които 5 зелени (за начинаещи), 4 сини (средно напреднали), 7 червени (за 

напреднали), 3 черни (за професионалисти) и 2 писти за ски бягане. Повечето писти 

започват от връх Снежанка, докъдето има четириседалков лифт. Ски сезинът в 

Пампорово започва в средата на декември, а снежната покривка се задържа чак до 

началото на април. 

В околността на Пампорово може да се отседне в селата Соколовци, Момчиловци, 

Проглед или около Смолянските езера. В къщите за гости там може да се намери цена 

от около 20 лева на човек на вечер.  
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Боровец 

Боровец е най-старият ски курорт в 

България. Старото му име е Чамкория и 

датира още от 1896 година. Намира се 

на около 10 км. от Самоков и на 70 км. 

от София.  

В Боровец има изградени 21 ски писти с 

различна дължина и трудност. Девет са 

зелените писти за начинаещи, 8 са 

червените за напреднали, сред които е и най-дългата – Ястребец 1 (3500 метра). Има и 

4 писти за професионалисти, от които Фон Фон и Червено знаме се отличават с 

екстремна трудност и наклон.  

Около Боровец има няколко селца, много приятни за почивка. Там може да се намери 

много изгодна цена за нощувка и така цялата ски ваканция да излезе много по-евтина. 

Разнообразие от вили и къщи за гости има в Говедарци (на 5 км, от Боровец), Бели 

Искър, Маджаре и Мала църква. В Говедарци има и една ски писта за начинаещи и 

средно напреднали скиори.  

Банско 

Банско се намира в подножието на 

Пирин Планина, в близост до 

Благоевград. За разлика от другите ски 

курорти, Банско съчетава историческия 

български дух и възрожденската 

архитектура с модерни и уютни 

комплекси, разположени в близост до 

ски пистите.  

В Банско има 20 ски писти с обща дължина около 60 км. Шест от тях са сини, за средно 

напреднали, 11 са червените, за напреднали, от които най-дълга е писта Бъндерица 

(4860 м.). Черните писти са две – писта 9 – Томба и писта 9А – Ръкав на Томба. Има и 

едно трасе за ски бягане и биатлон с дължина 12 км.  

Около Банско може да се отседне в Разлог, Катарино, Бачево, Годлево, местността 

Предела и село Баня, където има и минерални извори. Цените в този регион са ниски – 

от 15 лева за човек в къщите за гости до 25 лева за нощувка в хотелите.  
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Чепеларе 

Чепеларе се намира в Родопите, на 10 км. от 

Пампорово и на 70 км. от град Пловдив. 

Градът е приятен за почивка през зимата и 

като ценово равнище се подрежда след 

Банско, Боровец и Пампорово.  

В Чепеларе има 17 ски писти с обща дължина 
около 20 км. Една от основните писти е за 
напреднали - с дължина 3000 м. Тя е 
оборудвана с най-модерната в България 
система за изкуствен сняг. На разположение 
на скиорите е и зелена писта за начинаещи и 
средно напреднали с дължина близо 6 км., както и няколко по-къси писти с различна 
трудност. За скиорите и сноубордистите е предвидена и червена трудна писта с дълбок 
сняг и дължина 1,2 км.  

В самия курорт Чепеларе могат да се намерят много изгодни цени в малките семейни 
хотели и къщи за гости. Извън курорта може да се отседне в Стойките, Проглед, 
Соколовци и Момчиловци.  
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Ски училища 

В тази таблица можете да видите ски училищата, които обслужват съответните курорти 

в България. Всяко едно име е линк към сайта на ски училището.  

Таблица №3. Ски училища 

Пампорово Боровец Банско Чепеларе Добринище Осогово Витоша 

ИнтерСки 
Пампорово 

Бороспорт М&G Snow Ски 
център 
Чепеларе 

Ски 
училище 
Добринище 

Руен 
спорт 

Витоша 
ски 

Пампорово 
АД 

Snow fun СанкийСки    Мачирски 
Спорт 

 Чамкория Пирин 
2000 

   Дино 

 Юнивърс Банско 
Спорт 

   Мотен 
Спорт 

  Банско Ски 
Мания 

    

  ОХО     

 

  

http://www.interskipamporovo.com/
http://www.interskipamporovo.com/
http://www.borovets-bg.com/bg/services/
http://skischool-bansko.com/
http://chepelarecenter.com/?p=3
http://chepelarecenter.com/?p=3
http://chepelarecenter.com/?p=3
http://www.ski.bg/mbstart_bg.php?fir=view&cl_thnr=0&mb_trn=1&viewreply=ok&id=6462&mbsortdate=dates&inc=forum
http://www.ski.bg/mbstart_bg.php?fir=view&cl_thnr=0&mb_trn=1&viewreply=ok&id=6462&mbsortdate=dates&inc=forum
http://www.ski.bg/mbstart_bg.php?fir=view&cl_thnr=0&mb_trn=1&viewreply=ok&id=6462&mbsortdate=dates&inc=forum
http://www.ruensport.info/
http://www.ruensport.info/
http://www.skivitosha.com/index?id=1687&lang=bg
http://www.skivitosha.com/index?id=1687&lang=bg
http://winter.pamporovoresort.com/winter-activities/ski-school/
http://winter.pamporovoresort.com/winter-activities/ski-school/
http://snowfun-bg.com/index_bg.html
http://www.sankiyskischool.com/
http://www.matchirski-sport.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=134&lang=bg
http://www.matchirski-sport.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=134&lang=bg
http://www.skichamkoria.com/
http://banskoskischool.info/
http://banskoskischool.info/
http://skidino.net/
http://www.skiuniverse-bg.com/
http://banskosport.com.server15.host.bg/new/index.php?option=com_frontpage&Itemid
http://banskosport.com.server15.host.bg/new/index.php?option=com_frontpage&Itemid
http://motensport.com/
http://motensport.com/
http://www.banskoskimania.com/bg/#/?section=%D0%A1%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://www.banskoskimania.com/bg/#/?section=%D0%A1%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://www.oxo.bg/schools.php
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Таблица №4. Ски писти в България 

  
НАЧИНАЕЩИ 

П
ам

п
о

р
о

во
 

Име на пистата 
Дължи

на 
Вид Лифт/Влек Цена на ден 

      
Възраст
ен / ден 

Дете / 
ден 

Снежанка 1A Байпас малка стена 535 3,4 –седалков 

53 лева 
32 

лева 

Снежанка 6 5150 триседалков 

Снежанка 6.1 3150 3,4 –седалков 

Снежанка 6А- Язовира 420 3,4 –седалков 

Студенец- Ски център 1 800 четириседалков 

СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ 

Снежанка 1 – Малката стена 850 
влек/котва; 

четириседалков 

53 лева 
32 

лева 
Снежанка 8 – южни склонове 1100 влек/паничка 

Снежанка 9 – езерата 3200 
влек/паничка; 
двуседалков 

Стойките № 2 3740 шестседалков 

НАПРЕДНАЛИ 

Снежанка 4 – Малина 2245 
влек/паничка; 
двуседалков 

53 лева 
32 

лева 

Снежанка 5 – Ардашлъ 3300 триседалков 

Снежанка 10 -Снежанка – дамска 
писта 

1400 четириседалков 

Снежанка 11 740 четириседалков 

Снежанка 12 400 триседалков 

Снежанка 13 -Язовира 1700 четириседалков 

Стойките 1 3640 шестседалков 

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 

Снежанка 2 – Стената 700 
влек/котва; 

четириседалков 

53 лева 
32 

лева Снежанка 3 – FREE RIDE 1415 влек/паничка 

Снежанка 4 – Евпопейската 2245 
влек/паничка; 
триседалков 
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ПИСТИ ЗА БЯГАНЕ 

Снежанка № 14 – Студенец до 
с.Мугла 

25000   

53 лева 
32 

лева 
Снежанка № 15 – Ардашль до с. 
Стойките 

7000   

  НАЧИНАЕЩИ 

Б
о

р
о

ве
ц

 

Име на пистата 
Дължи

на 
Вид Лифт/Влек Цена на ден 

      
Възраст

ен 
Дете 

Рила 180 ски влек Рила 

55 лева 
33 

лева 

Иглика 193 ски влек Иглика 

Ситняково 208 ски влек Ситняково 

Ситняково 1 208 ски влек Ситняково 

Мартинови бараки 1 1206 

четириседалкова 
въжена линия 

Мартинови бараки 

Харамия   

четириседалкова 
въжена линия 

Ситняково експрес 

Маркуджик 1 903 ски влек Маркуджик 1 

Ротата 500 ски влек Ротата 

Мусаленска пътека 2000 

четириседалкова 
въжена линия 

Ситняково експрес 

НАПРЕДНАЛИ 

Ситняково 2 1786 

четириседалкова 
въжена линия 

Ситняково експрес 

55 лева 
33 

лева 
Ситняково 3 1786 

четириседалкова 
въжена линия 

Ситняково експрес 

Мартинови бараки 2 1160 

четириседалкова 
въжена линия 

Мартинови бараки 
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Мартинови бараки 3 1260 

четириседалкова 
въжена линия 

Мартинови бараки 

Ястребец 1 3500 

четириседалкова 
въжена линия 

Ястребец експрес 

Попангелов     

Ястребец 3 2200 

четириседалкова 
въжена линия 

Ястребец експрес 

Маркуджик 3 1031 ски влек Маркуджик 3 

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 

Червено знаме 1100 Кабина Ястребец 

55 лева 
33 

лева 

Мартинови Бараки 4 1240 

четириседалкова 
въжена линия 

Мартинови бараки 

ФонФон 900 Кабина Ястребец 

Маркуджик 2А 1300 

четириседалкова 
въжена линия 
Маркуджик 2 

  

СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ 

Б
ан

ск
о

 

Име на пистата 
Дължи

на 
Вид Лифт/Влек Цена на ден 

      
Възраст

ен 
Дете 

Писта 5 - Шилигарника 1 2870 
лифт Моста - 

четириседалков 

58 лева 
42 

лева 

Писта 5А - Преход към 
Шилигарника 2 1400 лифт Шилигарник 

Писта 10 - Шилигарник 2 3100 лифт Шилигарник 

Писта 10А - Преход към 
Шилигарник 1 720 лифт Шилигарник 

Писта 17 - Ски път 1 4810   

Писта 18 - Ски път 2 3250   

НАПРЕДНАЛИ 

Писта 2 - Бъндерица 4860 
кабинков лифт, лифт 

Тодорка 
58 лева 

42 
лева 
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Писта 4 - Балканиада 3120 
четириседалков лифт 

Бъндерица 1 

Писта 4А - Преход към Тодорка 440 лифт Тодорка 

Писта 6 - Тодорка 1820 

лифт Коларски - 
шестседалков лифт, 

лифт Тодорка 

Писта 7 - Стара писта 1310 
лифт Коларски - 

шестседалков лифт 

Писта 8 - Юлен 970 
лифт Коларски - 

шестседалков лифт 

Писта 11 - Плато 2 1730 
четириседалков лифт 

Бъндерица 2 

Писта 12 - Стражите 2250 
лифт Моста - 

четириседалков 

Писта 14 - Църна могила 4700   

Писта 15 - Чалин Валог 2 1615 лифт Чалин Валог 

Писта 16 - Чалин Валог 1 1690 
лифт Чалин Валог, 

Влек Чалин 

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 

Писта 9 - Томба 2470 
четириседалков лифт 

Бъндерица 1 
58 лева 

42 
лева 

Писта 9А - Ръкав на Томба 1240 
лифт Коларски - 

шестседалков лифт 

ПИСТИ ЗА БЯГАНЕ 

Трасе ски бягане и биатлон 12 000   
58 лева 

38 
лева 

  НАЧИНАЕЩИ 

Ч
еп

ел
ар

е Име на пистата 
Дължи

на 
Вид Лифт/Влек Цена на ден 

      
Възраст

ен 
Дете 

Писта 4 5292 четириседалков лифт 
40 лева 

24 
лева 

Писта 6 491 четириседалков лифт 

СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ 

Писта 1А 465 четириседалков лифт 

40 лева 
24 

лева Писта 3 1346 четириседалков лифт 

Писта 3А 295 четириседалков лифт 
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Писта 4А 995 влек 

НАПРЕДНАЛИ 

Писта 1 3350 двуседалков лифт 

40 лева 
24 

лева 

Писта 1В 179 двуседалков лифт 

Писта 2  1132 двуседалков лифт 

Писта 4В 110 двуседалков лифт 

Писта 5 490 двуседалков лифт 

Писта 7 785 двуседалков лифт 

Ски Път 

Ски Път 1 628   

40 лева 
24 

лева 

Ски Път 2 968   

Ски Път 3 492   

Ски Път 4 134   

Ски Път 5 1114   

  НАЧИНАЕЩИ 

Д
о

б
р

и
н

и
щ

е 

СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ 

НАПРЕДНАЛИ 

Име на пистата 
Дължи

на 
Вид Лифт/Влек Цена на ден 

      
Възраст

ен 
Дете 

Писта Безбог - разделена на 3 
части - Тумбата, Междинна част, 
Стената; 5000   

30 лева 
15 
лева 

  НАЧИНАЕЩИ 

  

Име на пистата 
Дължи

на 
Вид Лифт/Влек Цена на ден 

  

      
Възраст

ен 
Дете 

О
со

го
во

 

Писта за начинаещи 1300 ски влек 
18 лева 

16 
лева 

НАПРЕДНАЛИ 

Ски писта Осогово 910 ски влек котва 
18 лева 

 16 
лева 

  НАЧИНАЕЩИ 

  

Име на пистата 
Дължи

на 
Вид Лифт/Влек Цена на ден 
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Възраст
ен 

Дете 
Ц

и
го

в 
ча

р
к Писта Батак-Цигов чарк - 

начинаещи (долна част) 400 ски влек с 2 спирки 
10 лева 

 

СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ 

Писта Батак-Цигов чарк - 
напреднали (горна част) 800 ски влек с 2 спирки 

10 лева 
  

  НАЧИНАЕЩИ 

Б
е

кл
ем

ет
о

 СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ 

НАПРЕДНАЛИ 

ПИСТИ ЗА БЯГАНЕ 

Име на пистата 
Дължи

на 
Вид Лифт/Влек Цена на ден 

      
Възраст

ен 
Дете 

3 писти за биатлон и ски бягане 10000 ски влек 15 лева 5 лева 

  НАЧИНАЕЩИ 

П
ан

и
чи

щ
е

 Име на пистата 
Дължи

на 
Вид Лифт/Влек Цена на ден 

      
Възраст

ен 
Дете 

Писта Аждера 400 ски лифт 
15 лева 

 Писта Пионерска 420 ски влек 

Писта Рилски езера 950 ски влек 

СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ 

Писта Бекяра 580 ски лифт 15 лева   

  НАЧИНАЕЩИ 

В
и

то
ш

а 

Име на пистата 
Дължи

на 
Вид Лифт/Влек Цена на ден 

      
Възраст

ен 
Дете 

Зелена писта 3800 ски влек 
35 лева 

21 
лева Меча поляна 100 ски влек 

СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ 

Лалето 3 3100 седалков лифт 

35 лева 
21 

лева 

Черни връх 870 ски влек 

Синя писта 1600 ски лифт 

Ски път Лалето 700   

НАПРЕДНАЛИ 

Лалето 1 1600 седалков лифт 

35 лева 
21 

лева 
Стената 500 ски влек 

Диагонала 1 1200 ски влек 
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Диагонала 2 1100 ски влек 

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 

Лалето 2 1400 седалков лифт 
35 лева 

21 
лева Козирката на Боби 950 ски влек 

ПИСТИ ЗА БЯГАНЕ 

Писта за ски бягане 3000   
35 лева 

21 
лева 
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За нас 

Ние сме електронна медия, която е на пазара от 2005 година. Поддържаме тематични 
сайтове на български и английски език, които привличат 10 000 посетители всеки ден. 
Предоставяме информация за забележителности, настаняване и заведения в над 300 
дестинации в България, както и 130 държави по света. Поддържаме културен календар 
на България с фестивали, концерти и празници в цялата страна.  
 
Поради всеобхватността на работата ни, ние сме в постоянна връзка с туристи, 
хотелиери, ресторантьори, тур оператори, туристическите офиси на общините и фирми, 
които предлагат оборудване и услуги за хотели и заведения. Това ни дава широк 
поглед върху туристическата сфера, на базата на което имаме силно присъствие в 
медиите с ред публикации и интервюта.  
 
По-долу предоставяме информация за някои от сайтовете ни: 
 
Хотели в BgVakancia.com и сайтовете 359  
 
BgVakancia.com представя обекти за настаняване в цяла България. Групата сайтове 359 
(hotel359.com, villa359.com и други) съставлява 11 сайта, на които са представени над 
2000 обекта за настаняване, 1500 забележителности и календар с културни 
мероприятия.  
 
Ресторанти и заведния в Alakart.bg  
 
Alakart.bg предоставя информация за над 1000 ресторанта и други заведения в цяла 
България. Спецификата на различни международни кухни с информация за основните 
ястия и продукти е предоставена в секцията с кулинарни статии.  
 
Туристически оферти в Globalen.bg 
 
Globalen.bg е за всички, които организират своето пътуване извън България. В него има 
богат избор от почивки и екскурзии, организирани от лицензирани туроператори. 
Сайтът предоставя информация за над 800 забележителности, както и за цените на 
ресторанти, транспорт, настаняване, храна и таксита в над 130 държави.  
 

 


