
Kempinski Hotel Grand Arena Bansko



Winter Hiking

Зимни планински разходки

EXPERIENCES IN THE SNOW    СНЕЖНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Outdoor 
Activity

Активност
на открито

30 – 60 mins

30 – 60 мин

Weekly 
schedule

Седмична 
програма

Depending 
on route
Според 

маршрута

Winter 
apparel

Зимно 
облекло

Unveil the splendour of the Pirin Mountains and dive into an
unparalleled snowy tranquility whilst hiking. Milka will show you
the secret paths to the most breath-taking views that will truly
make your Bansko experience a moment to cherish. Different
routes, specially tailored to your level of advancement, will be
chosen by her.

Открийте великолепната Пирин планина и се насладете на
неповторима тишина и спокойствие сред снега. Милка ще Ви
заведе на планинска разходка през тайните пътеки към
спиращи дъха планински гледки, които несъмнено ще
превърнат престоя Ви в Банско в незабравим момент. Милка
ще подбере най-добрия маршрут, в зависимост от нивото на
Вашата подготовка.



Ski Touring and Private Daily Trips

Ски разходки и индивидуални обиколки

Outdoor 
Activity

Активност
на открито

120 mins

120 мин

Per request

При запитване

Extra charge

Допълнително 
заплащане

Special 
equipment
Специална 
екипировка

EXPERIENCES IN THE SNOW    СНЕЖНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Our activity concierge Milka will organise for you an exciting ski
tour or ski running. Discover the thrill of this unparalleled winter
experience complemented by abundance of majestic views and
crystal clear mountain air. The activity is offered in different levels
of difficulty and is suitable for both beginners and experienced ski
lovers. Private daily trips as per request are also possible.

Нашият спортен консиерж Милка ще организира за Вас ски
разходка с алпийски ски и ски бягане. Насладете се на
тръпката от това несравнимо зимно преживяване, съчетано с
изобилие от красиви гледки и кристално чист планински
въздух. Активността се предлага в различни нива на трудност
и е подходяща както за начинаещи, така и за напреднали
любители на ските. Възможно е и организиране на
индивидуални обиколки при запитване.



Snowmobile and Paragliding 

Моторни шейни и параглайдинг

Outdoor 
Activity

Активност
на открито

After 18:00h

След 18:00ч

Per request

При запитване

Extra charge
Срещу 

заплащане

Equipment
included
Включва 

екипировка

EXPERIENCES IN THE SNOW    СНЕЖНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Търсите нещо ново и вълнуващо? Преоткрийте природата на
Банско и Пирин планина със спиращи дъха гледки след залез
слънце, достъпни само с моторни шейни. Предлагат се
различни маршрути, подходящи както за начинаещи, така и за
напреднали. За любителите на силните усещания, Милка
препоръчва параглайдинг – полет от връх Тодорка с парапланер
и ски.

Are you looking for something new and exciting? Discover the
nature of Bansko and the Pirin Mountains after the sunset and
enjoy breath-taking views that could only be seen from a
snowmobile. A variety of routes are available for both beginners
and advanced sports lovers. For those seeking extreme adventures,
Milka recommends paragliding – a flight from the Todorka peak
with a paraglider and ski.



Jogging

Джогинг 

Outdoor 
Activity

Активност
на открито

30 mins

30 мин

Weekly 
schedule Free of charge

Безплатно

No equipment

Без екипировка

EXPERIENCES IN THE SNOW    СНЕЖНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Запазете активния си начин на живот, дори когато сте на
почивка! Вземете зимните си спортни обувки, ръкавици и
шапка, и се присъединете към 30-минутния джогинг с Милка.
Усетете подмладяващия ефект на чистия планински въздух и се
насладете на прекрасни снежни планински гледки. Това със
сигурност ще бъде бягане, което ще помните дълго!

Keep your active lifestyle even when on holiday! Grab your winter
sport shoes, gloves and a hat and go for a 30-minute jogging session
with Milka. Feel the rejuvenating effects of the pure mountain air,
complemented by amazing snowy landscape views. This will truly
be a run to remember!

Седмична 
програма



Horse Riding

Конна езда

Outdoor 
Activity

Активност
на открито

30 – 60 mins

30 – 60 мин

Book 1 day 
in advance

Записване 1 ден 
предварително

No equipment

Без екипировка

Перфектният начин да откриете красотата на местния район и
спокойствието на снежната планина, заедно с цялото си
семейство - несъмнено е конната езда. Милка с удоволствие ще
организира за Вас индивидуално посещение на конна база
„Кошерината“ в Банско. Моля имайте предвид, че записването
става един ден предварително.

The perfect way for families to unveil the splendour of the local
region and enjoy the serenity of the snowy mountains is a horse
riding session at the “Kosherinata” stable in Bansko. Milka will
gladly organise your trip to there as well as your private horse
riding experience. Kindly note that a one day prior booking is
required.

Extra charge

Срещу 
заплащане

EXPERIENCES IN THE SNOW    СНЕЖНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ



WINTER FUN FOR CHILDREN    ЗИМНИ ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА

Winter Games for Kids

Зимни игри за деца

Outdoor 
Activity

Активност
на открито

30 mins

30 мин

Offered daily

Всеки ден

Free of charge

Безплатно

No equipment

Без екипировка

Безкрайно забавление в снега очаква най-малките гости на
хотела. Облечете най-топлите си зимни дрехи и се
присъединете към Милка, която ще организира за Вас
множество игри, включително правене на снежен човек,
замерване със снежни топки и още много други. Игрите ще се
провеждат в градината на хотела или на ски пътя, близо до
станцията на кабинковия лифт. Препоръчителна възраст на
участниците – от 5 до 12 години.

Endless fun awaits the youngest guests of the hotel in the snow. Put
your warmest clothes on and join Milka for exciting games,
including snowman building, snowball throwing, and many more.
The games will take place in the garden of the hotel or on the ski
road, near the Gondola lift station. Suitable for children from 5 to
12 years old.



Kids Sleigh Tournament

Дестки състезания с шейни

Outdoor 
Activity

Активност
на открито

30 – 60 mins

30 – 60 мин

Free of charge

Безплатно

WINTER FUN FOR CHILDREN    ЗИМНИ ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА

Equipment
included
Включва 

екипировка

Weekly 
schedule

Седмична 
програма

Обичате ли спускането с шейни? Ако отговорите с „да“, Милка
има чудесни новини за Вас! Тази зима можете да се включите в
едно от състезанията, организирани от нея и да получите
възможността да станете шампион. Милка ще осигури
шейните. Препоръчителната възраст на участниците е от 5 до
12 години.

Do you like sleighing? If the answer is yes, then Milka has great
news for you! This winter you can take part in one of the sleigh
tournaments she is organising and get a chance to officially become
the champion of sleighing! Equipment provided by Milka. Suitable
for children between 5 and 12 years.



DISCOVERING THE REGION    ОПОЗНАВАНЕ НА РАЙОНА

Old town of Bansko

Старият град в Банско

Outdoor 
Activity

Активност
на открито

120 mins

120 мин

Extra charge

Срещу 
заплащане

No equipment

Без екипировка

Weekly 
schedule

Седмична 
програма

Банско е един от градовете в България, който се слави с
внушително културно наследство и богата история. Не
пропускайте възможността да разгледате стария град, който ще
Ви впечатли с добре запазената възрожденска атмосфера и
автентична българска архитектура. Милка, която познава
района по-добре от всекиго, ще Ви заведе на приятна
следобедна разходка до известните и не толкова известни
културни паметници в Банско.

Bansko is one of the cities in Bulgaria known for its outstanding
cultural heritage and rich history. On your break from the slopes,
do not miss the opportunity to discover the Old town of Bansko,
which will impress you with its well-preserved atmosphere and
authentic Bulgarian architecture. Milka, our local expert, will take
you for an afternoon walk to the famous and not so famous cultural
monuments of Bansko.



INDOOR SPORTS ACTIVITIES  СПОРТНИ АКТИВНОСТИ НА ЗАКРИТО

Water Aerobics

Водна аеробика

Indoor 
Activity

Активност
на закрито

30 – 60 mins

30 – 60 мин

Free of charge

Безплатно

Swimsuit

Бански 
костюм

Weekly 
schedule

Седмична 
програма

Искате ли да разчупите спортния си режим с нещо ново и
нестандартно? Запишете се за часовете на Милка по водна
аеробика във вътрешния басейн на Kempinski The Spa и
извайте тялото си със серия от оформящи упражнения. Милка
препоръчва релаксираща спа сесия веднага след тренировката,
за да възстановите мускулите си и да се отпуснете. Местата за
часовете по аеробика са ограничени.

Do you want to break your exercising routine with something more
fun and uncommon? Sign up for Milka’s water aerobics classes in
the indoor swimming pool of Kempinski The Spa and sculpt your
body with the series of shaping exercises. Milka recommends a
relaxing spa session right after the workout to recover your muscles
and recharge. Places for the aerobics classes are limited.



Yoga

Йога

30 – 60 mins

30 – 60 мин

INDOOR SPORTS ACTIVITIES  СПОРТНИ АКТИВНОСТИ НА ЗАКРИТО

Indoor 
Activity

Активност
на закрито

No equipment

Без екипировка

Extra charge

Срещу 
заплащане

Per request

При запитване

Готови ли сте да надхвърлите лимита на тялото си? Подобрете
своите сила и гъвкавост, намерете вътрешния си мир и се
подгответе за вълнуващ нов ден, изпълнен с положителни
емоции. Милка с удоволствие ще организира за Вас групова
или индивидуална йога сесия с нашия професионален йога
инструктор.

Are you ready to go beyond your perceived limitations? Cultivate
greater stamina, strength and flexibility, find your inner peace and
get ready for an exciting day full of positive vibes! Milka will gladly
organise for you a group or individual session with our dedicated
yoga teacher.



To arrange your next exiting activity, please kindly contact Milka at the
Reception of Kempinski Hotel Grand Arena Bansko or send her your
inquiry at guestservices.grandarena@kempinski.com.

Besides from the indoor and outdoor activities Milka can organise for
you, she also recommends the following list of places and sites to
discover on your own:
• A winter walk to the Bezbog hut: an adventurous way to explore the

beauty of the splendid Pirin Mountains
• A walk on the ski road: an excellent way to enjoy the breath-taking

views and crystal clear air in the foothills of the Pirin Mountains
• A trip to Dobarsko: unveil the rich historical heritage and the

numerous legends this marvelous village near Bansko has preserved
over the centuries. Visit the church “St. Theodore Tyron and
Theodore Stratelates” – an outstanding temple of Bulgarian history
and culture.

Enjoy! 

За да планирате своето следващо приключение, моля потърсете
Милка на Рецепцията на Кемпински Хотел Гранд Арена Банско или
се свържете с нея на guestservices.grandarena@kempinski.com.

Освен различните активности на открито и закрито, които Милка с
удоволствие ще организира за вас, тя препоръчва и следния списък с
места, които да откриете сами:
• Зимна разходка край хижа „Безбог“: едно невероятно планинско

приклюение с което ще откриете красотата на величествената
Пирин планина

• Разходка по ски пътя: отличен начин да се насладите на
спиращите дъха гледки и кристално чистия въздух в подножието
на Пирин

• Разходка в Добърско: открийте богатото историческо наследство
и множеството легенди които това прекрасно селце близо до
Банско е съхранило през вековете. Посетете църквата „Св. Св.
Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ – един изключителен храм
на българската история и култура.



Благодарим ви!

Thank you!

KEMPINSKI HOTEL GRAND ARENA BANSKO   |   96 PIRIN STREET   |   2770 BANSKO   |   BULGARIA

T: +359 749 88566   |   E: reservations.grandarena@kempinski.com   |   kempinski.com/bansko


