
Опознайте района 
докато сте на почивка в

Пирин Голф & Kънтри Клуб



1. Джаз Фестивал

Джаз фестивалът е сред най-големите в 
България и сред най-популярните на 
Балканите и Европа. Събитията се 
провеждат на открита сцена и 
традиционно започва от 19:00 часа. 

Пълен календар със събития, културни мероприятия и концерти излиза всяка 
година от община Банско. Събитията са нещо допълнително от 23-те дейности и 
места за посещение, описани в каталога. 

Календар 2020 
Събития и 
фестивали 



3.

Можете да се докоснете 
до българския дух като 
участвате в работилници 
и демонстрации на стари 
местни фолклорни 
танци, обичаи и да се 
научите да приготвяте 
местни традиционни 
деликатеси. 

-Как се приготвя Шупла
-Как се приготвя сирене 
-Как се приготвя масло
-Как се приготвя хляб 

2. Локални
занаятчийски
работилници

Исус в космически 
кораб ? 

Открийте многобройните 
църкви в региона и 
усетете духа. Посетете 
църквата Св. Теодор 
Тирон и Теодор 
Стратилата в с. 
Добърско, и само на 30  
минути с кола от 
комплекса и открийте 
кога и как е рисуван Исус 
в космически кораб.

4. Живей като местен

Банско не е само ски курорт с
красиви гледки с ресторанти и 
места за забавления. Банско е 
град с български възрожденски 
дух и традиции, които хората и 
днес пазят, грижейки се за 
историята на града. Посетете 
музеите и се разходете из стария 
град. 

5.
Танцуващите мечки– 
Край на страданията

Паркът на танцуващите мечки 
край град Белица е 
продължаваща история на 
успеха. Повече от 20 
танцуващи мечки са спасени 
от туристическа атракция и 
сега живеят в площ от 120 000 
м² при естествени условия, 
които им помагат да се научат 
да водят живот като на диви 
мечки. Посетете ги на по-
малко от 30 минути от Пирин 
Голф & Kънтри Клуб. 



6. Пикник или вечеря
сред природата

Пикникът е организиран сред
природата в подножието на
Пирин. Той предлага
незабравимото преживяване от
това да бъдете посрещнати с
хляб и сол, да се насладите на
уникалния местен фолклор и да
обядвате сред природата,
опитвайки най-доброто
домашно вино. Фолклорът и
фолклорните обичаи,
представени в интересни за
гостите пиеси, дават най-
добрата представа за
традиционната духовна култура
на жителите на Банско и в
същото време обогатяват
престоя в града с приятни
емоции.

7. Излекувайте
тялото си

В района има 17 минерални 
извора с температури от 30 
до 43 градуса. Насладете се 
на изворната минерална вода 
с лечебни качества само на 
10-30 минути от Пирин
Голф.

8. Рехабилитация, масажи, лечебни процедури за Вашето
тяло и дух



9.Разгледайте 
планините и 
освободете ума си 

Опознайте непокътнатата с 
времето Пирин планина. 
Освободете ума си сред 
природата по време на преход 
или пийте чаша чай на 
височките върхове, 
достижими и с кола. 

10-17.

Планински разходки или туризъм, 
конна езда, велосипедни пътеки 
или планинско колоездене, ATV и 
бъги под наем, мини голф и 
ресторанти на 2300 височина, 
пикници и много други.



Опитайте превъзходно 
българско вино. 
Предлагаме дегустацията 
на място или в избите, 
разположени на 40 
минути – 1 час и 30 
минути от курорта. 

18. Опитайте 
Българско 
вино 

19. Хванете сам обяда си

Можете да посетите местни 
рибарници в които ще имате 
възможността сами да се 
потрудите за обяда си. Уловете 
риба, която ще бъде изпечена 
пред Вас. 

Възможности за лов, риболов, 
екотуризъм, културен туризъм 
и планинско колоездене. Само 
на 30 минути от курорта.

20. Спорт в природата

Има прекрасни места и за 
почитателите на кану или 
рафтинг в планините Родопи, 
Рила и Пирин. Спускане по 
река Влахина (над град 
Кресна), е с продължителност 
около 4 часа и дължина 2,5 км, 
обхващащ пет водопада ще 
бъде едно незабравимо 
преживяване за Вас.

21. Водни спортове



22.Открийте пещерите на час и половина от комплекса

23.Вижте как живеят монасите в Рилския манастир


