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Meet your Activity Concierge: Milka Baryakova

Запознайте се с вашия Милка Барякова

For all of you who like to stay active and
dive into the splendour of nature, our
activity concierge Milka has prepared
numerous activities to explore the
beautiful region of Bansko throughout
the year. Born and raised here, she
knows the Pirin Mountains and the local
surroundings like the back of her hand.
Her rich experience as a mountaineer
and her dedication to the guests’
excellent experience of Bansko will turn
your every endeavour in the mountain
into a memorable fairy-tale.

За всички Вас, които обичате активния
начин на живот и природата, нашият
спортен консиерж Милка е подготвила
разнообразни активности на открито,
които ще Ви помогнат да опознаете
района на Банско. Родена и израстнала
тук, Милка познава Пирин и
околността като дланта си. Богатият й
опит като планинар и всеотдайността й
със сигурност ще превърнат
начинанието да покорите Пирин
планина в незабравима приказка.

Discover the activities Milka can organise
for you on the following pages!

Вижте повече за активностите, които
Милка може да организира за Вас,
на !

About Milka | Повече за Милка

• Certified mountain guide

• Holds a degree in sports and cross-

country skiing from the National 

Sports Academy “Vasil Levski”

• Completed a sports specialization in 

swimming

• Local expert

• Passionate mountain and sports lover

• Сертифициран планински водач

• Завършено спортно образование 

като спортен специалист в НСА 

„Васил Левски“

• Специализация в плувните 

дисциплини

• Отлични познания за района

• Страст към планинарството и спорта



Hiking Tours

Планински преходи

I. Baikushev’s Pine | Байкушевата мура

II. The Caves region | Местността „Пещерите“

III. Demianitsa hut | Хижа „Демяница“

В дебрите на Пирин планина има едно
дърво, което кара всеки който го е
видял да затаи дъх. Това е
Байкушевата мура на около 1300
години с внушителната височина от
26м и диаметър 2,48м. Не пропускайте
да я видите!

In the depths of the Pirin Mountains,
there is one tree that leaves everyone
breathless. This is the majestic
Baikushev’s Pine which is approximately
1300 years old and has the impressive
height of 26m and diameter of 2,48m.
Seeing it is a must for every visitor of the
region!

Take a walk in the foothills of the Pirin
Mountains and discover The Caves
region. It is famous not only for the
amazing views it offers, but also for it is
the best place for rock climbing. Are you
enthusiastic to give climbing a try? Let
Milka know!
Направете си разходка в подножието
на Пирин планина и открийте
красотата на местността „Пещерите“.
Тя е известна не само с неввероятните
гледки които предлага, но и с това, че е
най-доброто място за скално катерене в
района. И вие ли искате да опитате?
Свържете се с Милка.

Set off on an exciting walk from
Karierata area to Demianitsa hut. Milka
will take you through the Demianishka
river eco trail from where you will have
an excellent view to the beautiful
waterfall Ulenski skok.

Подгответе се за вълнуваща разходка
от местността „Кариерата“ до хижа
„Демяница“. Милка ще ви преведе през
еко пътека „Демянишка река“, от
където ще имате уникалната
възможност да видите красивия
водопад „Юленски скок“.

2-3 hours | 2-3 часа

3-4 hours | 3-4 часа

4-5 hours | 4-5 часа



IV. Vihren hut – The Eye Lake – The Fish Lake

Хижа „Вихрен“ – Езеро „Окото“ – Рибно езеро

V. Vihren hut – The Muratovo Lake | Хижа „Вихрен“ – Муратовото езеро

VI. Tour of the three lakes | Обиколка на трите езера

В близост до хижа „Вихрен“ се
намират част от най-красивите скрити
съкровища на планината. Първата ви
спирка ще бъде езеро „Окото“, което
носи името си от формата и блясъка си.
След това ще видите другото по-
голямо езеро в района – Рибното.

Close to the Vihren hut you can unveil
some of the most beautiful hidden
treasures of the local region. Your first
stop will be at the Eye lake, which is
baring its name due to its round shape
and crystal water. Further, you will reach
The Fish lake, which is another one of
the biggest lakes in the area.

Between the Vihren hut and the
Muratov peak, the Muratovo lake is
hidden. With its unique location at the
altitude of 2230m, the lake offers
majestic view to the Todorka peak.

Между хижа „Вихрен“ и Муратов връх
се крие Муратовото езеро.
Благодарение на невероятното си
разположение на височина от 2230м,
езерото предлага великолепна гледка
към връх Тодорка.

If you love the combination of crystal
water, cool air and sunshine, Milka will
take you on a tour around the three lakes
above the Vihren hut – The Eye, The
Fish lake and the Muratovo lake. This
would be an experience to remember!

Ако обичате комбинацията от
кристална вода, прохладен въздух и
слънце, Милка ще ви заведе на
обиколка на трите езера над хижа
„Вихрен“ – „Окото“, Рибното и
Муратовото езеро. Без съмнение ще
запомните това преживяване!

4-5 hours | 4-5 часа

5-6 hours | 5-6 часа

1-2 hours | 1-2 часа



Jogging

Джогинг

Outdoor 
Activity

Активност
на открито

60 mins

60 мин

Weekly 
schedule

Седмична 
програма

Free of charge

Безплатно

Sports
apparel

Спортно
облекло

Keep your lifestyle active even when on holiday! Milka invites
you for a jogging session in the foothills of the Pirin Mountains
that will let you stay in perfect shape while enjoying the beautiful
mountainous surroundings and crystal clear air.

Запазете активния си начин на живот дори по време на
ваканция! Милка ви кани да се включите в заниманията по
джогинг в подножието на Пирин планина, които ще ви
позволят да останете в перфектна форма докато се
наслаждавате на красотата на заобикалящата планина и
кристално чистия въздух.

WEEKLY ACTIVITY SCHEDULE | СЕДМИЧНА ПРОГРАМА С АКТИВНОСТИ



ATV Tour

Обиколка с АТВ

Outdoor 
Activity

Активност
на открито

120 mins

120 мин

Per request

При запитване

Extra charge

Допълнително 
заплащане

Special 
equipment
Специална 
екипировка

Are you looking for a new way to explore the natural wonderlands
of the Pirin Mountains? Milka offers you unique ATV tours - an
unforgettable and thrilling adventure for groups, couples and solo
enthusiasts. Only in few European places you’ll meet mules, sheep
and shepherds while driving a 4-wheel-drawn ATV, so make sure
you do not miss it out!

Търсите ли нов нестандартен начин да откриете красотата на
Пирин планина? Милка ви предлага уникални обиколки с АТВ
– незабравимо и вълнуващо приключение за групи, двойки и
индивидуални ентусиасти. В изключително малко места в
Европа ще имате възможността да се срещнете с
животинските представители на местността докато карате
АТВ затова не я изпускайте!

WEEKLY ACTIVITY SCHEDULE | СЕДМИЧНА ПРОГРАМА С АКТИВНОСТИ



Off-road Safari

Офроуд сафари

Outdoor 
Activity

Активност
на открито

120 mins

120 мин

Per request

При запитване

Extra charge

Допълнително 
заплащане

For the lovers of extreme adventures and adrenaline, Milka
recommends an off-road trip in the majestic Pirin Mountains with
a 4x4 vehicle. You will have the chance to unveil places and sights
inaccessible in any other way. Indulge with this unforgettable
extreme experience!

За феновете на приключенията и забавленията с висок
адреналин, Милка предлага офроуд разходка в необятната и
красива Пирин планина с джип 4x4 до най-невероятните и
красиви местенца, недостъпни по друг начин. Подарете си
това незабравимо екстремно преживяване!

Sports
apparel

Спортно
облекло

WEEKLY ACTIVITY SCHEDULE | СЕДМИЧНА ПРОГРАМА С АКТИВНОСТИ



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 планината, 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 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

WEEKLY ACTIVITY SCHEDULE | СЕДМИЧНА ПРОГРАМА С АКТИВНОСТИ



Summer Games for Kids

Летни 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 очаква най-малките гости на хотела.
Присъединете към Милка, която ще организира за Вас
множество игри, включително криеница, бягане 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 foothills
of the mountain. Join Milka for exciting outdoor games, including
hide and seek, running 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.

WEEKLY ACTIVITY SCHEDULE | СЕДМИЧНА ПРОГРАМА С АКТИВНОСТИ



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. 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.

WEEKLY ACTIVITY SCHEDULE | СЕДМИЧНА ПРОГРАМА С АКТИВНОСТИ



Water Aerobics

Водна аеробика

Depending 
on weather
Според 
времето

30 mins

30 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 в басейна 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 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.

WEEKLY ACTIVITY SCHEDULE | СЕДМИЧНА ПРОГРАМА С АКТИВНОСТИ



Yoga

Йога

60 mins

60 мин

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.

Depending 
on weather
Според 
времето

WEEKLY ACTIVITY SCHEDULE | СЕДМИЧНА ПРОГРАМА С АКТИВНОСТИ





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 reception.grandarena@kempinski.com.

Milka also recommends the following activities:
• A summer walk to the Bezbog hut
• A trip to the Park for Dancing Bears in Belitsa
• A walk in the foothills of the Pirin Mountains
• A trip to Dobarsko
• Golf
• Tennis
• Rafting
• Fishing
• Sliding on the longest inflatable slide on Banderishka polyana
• Climbing
• Summer ski

Enjoy! 

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

Милка и следните активности:
• Лятна разходка край хижа „Безбог
• Посещение на парка за танцуващи мечки в Белица
• Разходка в подножието на Пирин
• Разходка в Добърско
• Голф
• Тенис
• Рафтинг
• Риболов
• Спускане по най-дългата надуваема водна пързалка

на Бъндеришка поляна
• Катерене
• Летни ски

Bansko is developing rapidly as a summer destination and new 
activities are created regularly. Please contact Milka for any activities 
not listed in this guide.

Банско не спира да се развива като лятна дестинация и редовно се 
добавят нови активности. Моля, свържете се с Милка за актуална 
информация за активности, които не са изброени в брошурата.



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


