
     

 

 

 

 

Ротари клуб Смолян 
Седмична сбирка: Понеделник - 18.00 ч., хотел: “Кипарис Алфа”- Смолян 

www.facebook.com/Rotary.Smolyan 

  

 

П  О  К  А  Н  А 
 

 Скъпи приятели, 

 

 Отново наближава месец март и ние, ротарианците от Ротари Клуб 

Смолян, ви очакваме на Двадесет и първия ни Зимен Празник! Мястото 

остава непроменено - курорта Пампорово, датите са от 17-ти до 19-ти март 

2023 г., включена е нова дисциплина – сноуборд за деца и интерактори! 

 Вярваме, че отново ще превърнем зимното състезание в празник на 

нашите семейства, ще възхвалим приятелството и ще мечтаем с Ротари! 

  

 Приемете нашите най-добри пожелания за здраве и вдъхновение! 

Очакваме ви! 

 

 

 ПРИЛАГАМЕ: 1. Програма 

               2. Регистрационен формуляр. 

   

 

 

       С УВАЖЕНИЕ, 

       Президент на Ротари Клуб Смолян:   

       Росен Кокаров 

        

     



 

 

 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ЗИМЕН ПРАЗНИК НА РОТАРИАНЦИТЕ И 

ТЕХНИТЕ 

СЕМЕЙСТВА ЗА НАГРАДИТЕ НА РОТАРИ КЛУБ СМОЛЯН 

 

17-19 март 2023 год. 

 

ПЪРВИ ДЕН – 17 март /петък/ 

 

14.00 ч. Пристигане и регистриране на участниците в  хотел 

„Перелик”***** 

  Настаняване в хотел „Перелик“***** – к.к. Пампорово. 

 

ВТОРИ ДЕН – 18 март /събота/ 

 

10.30 ч. Старт на гигантския слалом. 

Участват ротарианци/ки/ и техните съпруги/зи/, 

младежи и девойки, членове на Ротаракт и Интеракт 

клубове и деца на ротарианци. 

Трасето ще бъде възможно най-лек вариант. 

Място: Стената в курортно ядро „Студенец“. 

Ползване на ски влек на „Стената” при цена 35 лв. за 

половин ден/40 лв. за цял ден (само за участници, 

които не са закупили лифт карти) 

11.30 ч. Старт на състезание по сноуборд 



  Участват деца и младежи до 18 години 

 

11.50 ч.  Теглене на въже.  

Отборите се състоят от седем човека, без значение на 

пол и възраст. 

  Място: Плаца пред хижа „Студенец“ 

19.00ч. Ротарианска приятелска вечеря и награждаване на 

участниците. 

  Място: Зала „Родопи“ –  хотел „Перелик”***** 

 

 

ТРЕТИ ДЕН – 19 март /неделя/ 

 

10.00 ч. Културна програма за желаещите. 

 Заявки при регистрацията. 

 

НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ „ПЕРЕЛИК” 5* /“Орловец“ 5*  

Вид помещение Цена/човек 

Единично настаняване в двойна стая/джуниър 

суит 

129.00 лв. 

Двойно настаняване в двойна стая, джуниър суит 

или джуниър мезонет 

85.00 лв. 

Цена на човек при четворно настаняване в 

двуспален мезонет 

80.00 лв. 

Цена на човек при настаняване в апартамент в 

х.Орловец 

120.00 лв. 

Възрастен на допълнително легло  64.00 лв. 

Дете 6-11,99г.на допълнително легло  42 лв. 

         

Цените са на човек на вечер и включват:  

 

 Нощувка със закуска на блок маса; 



 Безплатен сейф и Wi-Fi достъп в целия хотел;  

 Ски шатъл бус до ски зоната по график; 

 Безплатен открит паркинг; 

 Туристическа такса, застраховка и 9% ДДС; 

 Достъп до Body & Soul SPA Lounge Перелик, осигуряващ 

ползване на плувен басейн, сауна парилка, ледена стая, 

инфрачервена сауна, кедрова сауна, финландска сауна, 

билкова сауна, 10-местно джакузи, тропически душове, 

релакс стая. 

 Доплащане за вечеря на блок маса (без напитки) – 38.00 лв. 

за възрастен  

 

        Куверт за приятелската вечеря: 100.00 лв.  

За деца до 14 години -60.00 лв. 

 

Ползване на ски съоръжения: „Пампорово“ АД осигурява 

ползване на лифт карти за участниците в празника на 

преференциални цени, посочени по-долу. Картите на заявилите 

предварително участници в празника се получават в 

информационния център на хотел „Перелик“*****. 

 

Брой дни  Възрастен  

(18-64,99)  

Младеж (12-

17,99)  

Лице над 65+ г.  

Дете  

(7-11,99)  

1 ден   75 лв.    59 лв.  45 лв.  

2 дни   146 лв.   116 лв.  86 лв. 

3 дни                           210 лв.                        168 лв.                       126 лв. 

4 дни                           275 лв.                        218 лв.                       162 лв. 

5 дни                           338 лв.                        269 лв.                       200 лв. 

 

Повече информация за к.к. Пампорово, както и снимки с 

описание на хотел „Перелик“***** можете да намерите на 

сайтовете: https://www.perelikhotel.com/ и www.pamporovo.me  

https://www.perelikhotel.com/
http://www.pamporovo.me/


 

Заявки за участие до 10 март може да направите чрез 

попълване на регистрационния формуляр и изпращане на е-

mail: reservations@pamporovo.me 

 

Допълнителна информация и запитвания: 

В Пампорово АД: е-mail:reservations@pamporovo.me   

Тел.:0882 886 423 - Гергана 

В Ротари клуб Смолян: 

Костадин Чаталбашев – 0888316886, Ана Шопова – 0878355531 и 

Недялка Росенова - 0886222661 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


