
 

 

Снежната магия на Пампорово 
SUNNY HILLS SKI&WELLNESS 

 

Хотел Sunny Hills в  Пампорово е с перфектна локация, на слънчево и тихо място, на 250 метра от пистите и 

лифта. Модерно обзаведен, практичен и уютен, отговарящ на изискванията на всеки турист. Мястото за 

настаняване се състои от студия и апартаменти с големи и просторни стаи, с прекрасна гледка към 

планината, оборудвани със всички съвременни удобства - телевизор с плосък екран, сешоар , матраци 

мемори , завеси бляк аут. 

Хотел Sunny Hills предлага безплатно, на разположение на своите гости 2 джакузита, финландска сауна, 

сауна с ароматерапия, солна стая с халогенератор /инхалации против астма и хронични дихателни 

проблеми/, и паркинг. Стилен лоби бар с най- добрите вина и напитки от целия свят и ресторант със 160 

места, бюфет с модерен лофт дизайн и обслужване ала карт ще допълнят Вашето удоволствие от престоя Ви 

в Съни Хилс. 

Детски център, екскурзии  и тематични вечери са само част от нашите допълнителни предложения към 

вашата зимна почивка. 

Типове 
помещения 

 

ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ СА НА ЧОВЕК, В ЛЕВА 7 /СЕДЕМ/ ДНИ, 6/ШЕСТ/ НОЩУВКИ 
6 нощувки със закуска и вечеря,безплатен паркинг/само за гости на хотела/, гардероб за съхранение на 
собствено ски оборудване – безплатен за гости на хотела, безжичен интернет за целия хотел, 
планинска застраховка, представител на туроператора, туристически данък и 9% ДДС.  

 
05.01. – 11.01./ 12.01. – 18.01.2020 г. 

19.01. – 25.01.2020 /26.01. – 01.02.2020 

02.02. – 08.02.2020/ 09.02 –15.02.2020/ 

16.02. – 22.02.2020/ 23.02. – 29.02.2020 

НАСТАНЯВАНЕ възрастни деца възрастни деца 

Студио 

2 възрастни 375   400   

1 в. + 1 дете до 5,99 г. 585 Безпл. 640 Безпл. 

1 в. + 1 дете от 5,99г. до 
11,99 г. 

585 90 640 120 

2 в. + 1 дете до 5,99 г. 375 Безпл. 400 Безпл. 

2 в. + 1 дете от 5,99г. до 
11,99 г. 

375 90 400 120 

3 възрастни 340   360   

Двуспален 
апартамент 

2 в. + 2 деца от 5,99г. до 
11,99  

480 90 530 120 

3 в. + 1 дете от 5,99г. до 
11,99 г. 

385 90 415 120 

4 възрастни 350   375   

Триспален 
апартамент 

5 в. + 1 дете от 5,99г.  до 
11,99 г. 

340 90 375 120 

4 възр. + 2 деца от 5,99г. до 
11,99 г. 

375 90 410 120 

 


