
 

12-18 FEB 
EVENIMENT 
SKIVIRUS 2017 
BANSKO SKITRIP 
Bulgaria este casa noastră de vacanţă la schi. După o 
experienţă de mai bine de 5 ani, Bansko continuă să ne 
ademenească și să ne surprindă cu lucruri plăcute. Vrem să 
detronăm mitul schiului de calitate şi al apres-skiului austriac şi 
să îl înfiinţăm pe cel bulgăresc. 

 

Transport cu 
autocarul 

 

Cazare 7 zile 
White Lavina 

Ski&Spa Lodge 

 

Mic dejun bufet 
suedez  

(opțional, contracost) 

 

Skipass 5 zile 

 

FREE ENTRY 
1 zi la 

spa/jacuzzi/sala 
de fitness 

 

ASOCIAȚIA SKIVIRUS 
Sos. Nicolae TITULESCU 

Sector 1, București 
011146, RO 

skitrips@skivirus.com 

www.skivirus.skitrips.com 
 



TRANSPORTUL 
 

Transportul se va face cu un autocar, pe ruta Bucureşti-Bansko şi retur. 
Plecarea se va face în data de …, la ora …, din Bucureşti, Calea Griviţei, 
lângă Muzeul CFR, iar sosirea la Bansko va fi în jurul orei … 

 
 
 
 

CAZAREA 
 

Cazarea se va face la White Lavina Ski&Spa Lodge, în apartamente de 4 
persoane, cu câte două camere, baie proprie, kitchinetă utilată. Locația 
pune la dispoziţie WiFi gratuit, cameră pentru echipament, biliard, 
restaurant, sală de fitness şi spa (jacuzzi, saune), unde skivirusaţii au o zi 
acces gratuit. Hotelul se află la cinci minute de mers pe jos de gondolă şi 
are în apropiere supermarketuri, restaurante şi centre pentru închirierea de 
echipament. 

 
 
 

SKIPASSUL 
 

Domeniul schiabil din Bansko are 65 km de pârtii: 2 negre, 11 roşii şi 8 
albastre. 90 % dintre ele sunt asigurate cu tunuri de zăpadă. Gondola şi 
telescaunele moderne previn aglomeraţia. Bansko are şi variante de 
offpiste – unele mai accesibile, altele mai solicitante, unde este necesar 
ajutorul unui ghid. 

 

 
 

 

 
 

Skivirusaţii au la dispoziţie cinci zile să descopere absolut fiecare pârtie şi fiecare variantă de offpiste 
 



 
 

PLATA 
 
După înscriere, Asociaţia SKIVIRUS va emite o singură factură proformă pentru întreaga sumă, 
în bază căreia se vor face plăţile. Pentru a veni în sprijinul vostru, plata excursiei se poate face 
în două tranşe, ale căror date scadente se vor regăsi pe factura proformă. 
 
Vă rugăm ca pe ordinul de plată să menţionaţi doar seria şi numărul facturii proforme (ex: SKI 
PRO 743). După încasarea banilor, vom emite o factură fiscală justificativă pentru fiecare 
tranşă în parte. Atenţie: factura proformă va fi una singură, pentru întreaga sumă – facturile 
fiscale vor fi două, pentru fiecare tranşă. 
 
Rezervarea locului în excursie se face odată cu plata unui avans de 450 lei până la data de 
05.09.2016. Cea de-a doua tranşă (ultima), de 1.400 lei, se plăteşte până la data de 
05.01.2017. 
 
Plata se face în LEI în contul Asociaţiei SKIVIRUS, RO31INGB0000999905403447, deschis la ING 
Bank Bucureşti Centrală 
 
PENALIZĂRILE 
 
În cazul nedorit în care participantul nu mai poate lua parte la eveniment, ne vedem nevoiţi 
să percepem următoarele penalităţi: 

• Participare anulată până la data de 01.12.2016 – penalizare 450 lei 
• Participare anulată până la data de 01.01.2017 – penalizare 1.850 lei 

 
 

 
ALTE SFATURI PRIETENESTI  

|| BAGAJELE ||ASIGURAREA || CASH|| 
 
BAGAJELE: Vă rugăm să vă 
faceţi bagajele cu simţ de 
răspundere. Asta, dacă nu vreţi 
să călătoriţi împărţind locul cu 
valiza. Vă rugăm să vă limitaţi la 
un singur echipament de schi (o 
pereche de schiuri, clăpari / 
placă, booti) şi la o valiză 
rezonabilă. Hotelul pune la 
dispoziţie prosoape, săpun - în 

caz că vă gândeaţi dacă să 
luaţi şi voi sau nu. 
 
ASIGURAREA: Pentru a preveni 
orice neplăcere, excursiile la 
schi în afara ţării necesită nu 
doar o asigurare medicală de 
călătorie în străinătate, ci una 
care să includă şi sportul de 
agrement. Nu uitaţi să luaţi la voi  

actele de identitate (carte de 
identitate sau paşaport)! 
 
 
CASH: Leva (moneda Bulgariei) 
puteţi cumpăra din ţară, puteţi 
cumpăra chiar din Bansko (cu 
euro sau lei) sau puteţi scoate 
de la orice bancomat de pe 
cardul românesc.

 
 

 
 
Rezervari: www.skivirus.com/skitrips       Contact: skitrips@skivirus.com 

http://www.skivirus.com/skitrips
mailto:skitrips@skivirus.com
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