
 

 

 
 

Ски сафари в Сен Мориц 
  

15 - 22 февруари 2020 г. 
 

Програма: 
 

15 февруари  
Полет София – Бергамо 07:40 – 08:50. Пристигане в Бергамо и трансфер до курорта Сен 
Мориц. Настаняване в хотела. По желание следобедно каране на ски или разходка из 
курорта. Нощувка. 
 
16 - 21 февруари - Ски зони в Сен Мориц. 
Каране по пистите на олимпийските трасета и на ски зоните под Piz Nair, Piz Shlattain, Piz 
Gluna, Sass Queder, Lagalb, Gorviglia, Corvatsch.   
 
22 февруари  
Ранен трансфер и полет Бергамо - София 09:25 – 12:20. 

 
ПАКЕТНА ЦЕНА при заплащане на пакета преди 9 януари:  

На човек настанен в стандартна двойна стая:    2060 ЕВРО 
На човек настанен в стандартна двойна стая с балкон:  2280 ЕВРО 

 
 

ПАКЕТНА ЦЕНА при заплащане на пакета след 9 януари:  
На човек настанен в стандартна двойна стая:    2240 ЕВРО 
На човек настанен в стандартна двойна стая с балкон: 2460 ЕВРО 

 
Пакет услуги, включени в цената: 
* Самолетен билет София - Бергамо - София на авиокомпания Wizz Air, с включен чекиран 
багаж 20 кг. за двете посоки; 
* Настаняване в избрания тип стая за 7 нощувки в хотел Hotel Bären 3* с включени закуски; 
* 6-дневна ски карта за съоръженията в долината Енгадин за периода 16 - 21 февруари; 
* Трансфер летище Бергамо – хотел Сен Мориц – летище Бергамо; 
* Медицинска застраховка клас “А” за скиори; 
* Опитен водач, който е бил многократно в Алпите. 

За кого е подходяща нашата програма? 
Нашия продукт е подходящ за скиори средно ниво и напреднали. Програмата дава 
възможност да практикувате ски туризъм в компанията на усмихнати и весели хора с много 
шеги и закачки по пистите и след това. Водачът съобразява маршрута с нивото на групата и 
ви освобождава от необходимостта да внимавате за тайминга и връзките между 
съоръженията и пистите в непознати ски зони. 

Какво според нас е ски туризма? 
Според нас ски туризмът дава възможността да разглеждаш и да се наслаждаваш на 
планината карайки ски. За разлика от България, където поради липса на инфраструктура и 
ски съоръжения, карането на ски се свежда в по-голямата си степен до подобряване на 
уменията и физическа активност, големината и свързаността на ски зоните в Алпите 

https://hotelbaeren.com/


 

 

позволяват без специална подготовка да се изминават значителни разстояния и да се 
виждат различни части от планината. 

Забележки: 
* В случай, че желаете да вземете личните си ски,  доплащането за превозване на ски 
екипировка по време на полетите е 82 Евро общо в двете посоки; 
* Доплащането за настаняване в единична стая е в размер от 378 Евро. 
* Ако желаете, в деня на плащането на пакета, можете да сключите застраховка "Отмяна на 
пътуването", която покрива рисковете от загуба на суми при невъзможност за пътуване, 
поради медицински или немедицински причини. 
 
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ГРУПАТА Е НЕОБХОДИМО: 
1. Да платите в брой или да преведете в срок до 09.01.2020 г. в банковата ни сметка IBAN: 
BG52BPBI79401063230701, код BIC: BPBIBGSF, Юробанк И Еф Джи България АД, клон ФЦ 
София Лозенец, левовата равностойност на избрания от Вас пакет по фиксинга на БНБ. 
2. Да получим в срока от т. 1 попълнена, приложената  ЗАЯВКА, копие от платежното 
нареждане за превод на аванса за пътуването (при заплащане по банков път) и фотокопие 
от първата страница на задграничния паспорт или личната карта на пътуващите. 
 
 
 
 
 

http://download.business-pleasure.net/zaiavki/Zaiavka_fcrdmc.doc

