
 
СКИ УЧИЛИЩЕ „НАЦИОНАЛ” - НАЙ-ДОБРОТО ЗА ВАС И ВАШИТЕ ДЕЦА! 

член на сдружение "Българско ски училище" 
 
Лицензирано ски училище „Национал”  Ви предлагат: ски обучение за напълно начинаещи, каращи и 
напреднали деца и възрастни.  
Ще въведем Вас и Вашите деца в най-популярния зимен спорт или ще усъвършенстваме Вашите-Техните 
способности. 
Настаняването се извършва в луксозни хотелски комплекси, разположени в живописната Разложка 
котловина, едно от най- красивите кътчета в България. Хотелите предлагат настаняване в апартаменти и 
студиа. Основните хотелите, с които ще работим са Хотел „3 планини“, Хотел Корнелия и Хотел Балканско 
Бижу. Приоритетно настаняване в хотел „3 планини“.  
 

За деца от детски градини - 465лв. 
За ученици до 12г. – 485лв. Цената за деца над 12 г. е + 30 лв. върху пакетите. 

Цена за възрастен без ски обучение: 365 лева/ човек на база пълен пансион + 1 доп. обяд 
 

НАЧАЛНО СКИ ОБУЧЕНИЕ - с вкл. лифт карта според зимните условия на писта Кулиното или ски-зона 
Добринище – детска писта - паничка 

СКИ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ - ски- зона Добринище – Безбог с вкл. лифт карта 
СКИ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ - ски- зона Банско - лифт картите се заплащат допълнително по ценоразпис на 

концесионера. 
  

 
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 
 Автобусен транспорт по маршрут София – Разлог – София , категоризиран за превоз на деца;  
 Ски обучение в малки групи - за начинаещи и за напреднали; 
 ТОП екипировка – собствен ски гардероб с карвинг ски , обувки, щеки и каски на световните лидери 

HEAD, ELAN и ATOMIC; 
 Интензивно ски обучение по 4 часа на ден в групи; 
 Осигурен трансфер от хотела до пистата и обратно; 
 Състезание и получаване на персонални дипломи за младите скиори; 
 4 нощувки в хотел според заетостта на избраният период; 
 4 пълни хранодни (закуска, обяд и вечеря)  + 1 допълнителен обяд при отпътуване;  
 За групи от детски градини + 4 следобедни закуски;  
 Медицинска застраховка “Злополука”. 

 
 



 
 
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:  
 Планинска застраховка – срещу доплащане: с покритие 1000 лева – 6 лева за 5 дни; с покритие 2000 

лева – 8 лева за 5 дни.  
 

 
КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДА СКИ ОБУЧЕНИЕТО: 
Децата биват обучавани на една от трите писти (в зависимост от зимните условия и уменията на 
децата ) * СКИ ОБУЧЕНИЕ се извършва предимно на писта Кулиното.  
 
 Ски писта „Кулиното”, локализирана в сърцето на едноименната местност, на надморска височина 

от 1400м. С дължина от 1300м., тя предлага отлични условия за ски и други зимни спортове. 
Разполага с влек „Помагалски”- 900м., както и с детски влек, с помощта на който децата стигат до 
началото на детската писта. На пистата разполагаме с топла чайна, където децата почиват и 
обядват. По време на почивките децата имат възможност за неограничена консумация на топъл чай 
и вода.  НЕ СЕ допускат външни лица в чайната. 

 Ски писта "Безбог" - Добринище, е с дължина 5 км. и денивелация от 826м. Разположена е между 
1485 и 2227м. надморска височина. Горната част на пистата от хижа Безбог до междинната станция 
на лифта е подходяща за деца и начинаещи скиори. От междинната станция надолу продължава ски 
път за начинаещите. Добрата видимост и лекия наклон на трасето го правят предпочитано за 
осъществяване на детски ски състезания. Детската писта за начално ски обучение е при хижа Гоце 
Делчев. Тя се обслужва от два влека тип „паничка“. До хижа Безбог се движи седалков лифт.  

 ОБУЧЕНИЕ В СКИ ЗОНА „БАНСКО” И СКИ ЗОНА „ДОБРИНИЩЕ” Е САМО ЗА СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ 
И НАПРЕДНАЛИ СКИОРИ. 

 
При лоши метеорологични условия, групите остават в хотела докато не се нормализира обстановката. 

Благодарим Ви за доверието! 
 

Целият екип ангажиран по изпълнението на ски училище "Национал"  притежава зелен 
сертификат. Гарантираме за спазване на всички противоепидемични препоръки и 

заповеди. 
 

ПЕРИОД на провеждане  е възможен и  по желание на клиента. 
 


