
HAPPY HOUR  с аромат на Карамел
HAPPY HOUR with Karamel flavor

Насладете се на специалното меню, зарадвайте себе си и
близките си през ‘Happy Hour’ в Карамел

* * * 
Enjoy the special menu, delight yourself and your loved ones

during the ‘Happy Hour’ in Karamel. 

Т: +359 882 810 222; 225 
Е: reservation@piringolf.bg    

www.piringolf.bg

Кока Кола продукт & Еспресо / Coca Cola product & Espresso_________________ 5.00
Прясно изцеден сок & Еспресо  / Fresh Juice & Espresso_____________________ 7.00
Кроасан с масло & Еспресо / Butter Croissant & Espresso____________________ 4.50
Кроасан с масло & Прясно изцеден сок / Butter Croissant & Fresh Juice _________ 6.50
Mъфин & Еспресо Верняно / Muffin & Espresso Vergniano___________________ 4.00
Парче торта & Еспресо Верняно / Cake piece & Espresso Vergniano____________ 6.00
Семеен сет за 4 човека / Family set for 4 people__________________________ 24.00
(чийз кейк, бисквитена, тирамису, френска селска и прясно изцеден сок) 
(cheesecake, biscuits cake, tiramisu, french cake and fresh juice 

Всеки ден от 10:00до 18:00 / Every day fro 10:00 to 18:00

Специално предложение за колбаси, сирена и вино
всеки ден от 10:00 д0 12:00

Special offer for cold cuts, cheese and wine
every day from 10:00 to 12:00

Почуствайте се гурме и поръчайте нарязани продукти от  нашата витрина, а ние ще ги 
комбинираме с вино.

Feel gourmet and order sliced products from our showcase, and we will combine them with wine.

*цените са в лева с включен ДДС / *prices are in BGN with VAT



Т: +359 8884 115 325
Е: technical@piringolf.bg

www.piringolf.bg

*

GOLF SPA REAL ESTATE

Цена на велосипед  / Price per bike
Велосипедите са с капацитет 1 човек. / Тhe bikes are for 1 person only. 

20 лв. / BGN
40 лв. / BGN
55 лв. / BGN
70 лв. / BGN
90 лв. / BGN

150 лв. / BGN

10 лв. / BGN
30 лв. / BGN

*

Прекарайте един незабравим ден сред 
природата със семейството или приятели. 
Вземете под наем велосипед и опознайте 
Пирин Голф & Кънтри Клуб, планината и 
региона от колело. Нашият спортен център 
разполага с 10 планински електрически 
велосипеда, 5 градски електрически 
велосипеда и 7  велосипеда. 

Желаем Ви много приятни мигове на 
колело! 
Работно време: 7 дни в седмицата от 9:00 до 
21:00. 

Spend an unforgettable day among the beauti-
ful nature with your family and friends. Rent a 
bike and explore Pirin Golf & Country Club, the 
mountain or the region. Find 10 electric moun-
tain bikes, 5 electric city bikes and 7 bikes in 
our sports center. 

We wish you many pleasant moments on the 
bike! 
Working hours: 7 days in a week from 9:00 
until 21:00 

Електрически планински и градски велосипеди:
Еlectric mountain and city bikes:

 1 час / 1 hour
 2 часа / 2 hours 
 3 часа / 3 hours 
 4 часа / 4 hours 
 8 часа / 8 hours 
 12 часа / 12 hours 

Велосипеди:
Bikes:

 1 час / 1 hour
 12 часa / 12 hours
 

Велосипеди под наем
Bikes for rent 



+359 882 810 233; spa@piringolf.bg 

Дневни СПА посещения

Daily SPA access 

Термална зона и басейн за възрастен 
Термална зона и басейн за деца 0т 7 до 14 г 

Thermal zone and pools for adults 
Thermal zone and pools for children from 7 to 14 y.o.

60 лв  - 42 лв/ посещение

60 BGN - 42 BGN  / visit

30 лв - 21 лв / посещение

30 BGN - 21 BGN  / visit

Уважаеми Гости, в случай че услугата, която ползвате не ви удовлетворява моля информирайте СПА Рецепция 
до 20 мин. след пристигането си в СПА Центъра. В случай на предявена претенция след този период, 
заплатената сума за услугата не се възстановява.

Dear Guests, in case the service you use does not satisfy you please inform spa reception within 20 minutes after arriv-
al at the spa. In case of a claim made after that period, the amount paid for the service shall not be refunded.



www.piringolf.bg

Поръчайте Вашата закуска, обяд или вечеря ... допълнете с бутилка вино или 
домашно приготвен десерт доставен диреткно до Вашата врата в коплекса или 

вземете поръчката сами от избрания ресторант.

Order your breakfast, lunch or dinner... bottle of wine or homemade 
dessert right to your propery in the resort оr order for pick up. 

Club House Taste of Asia WineEuro Kitchen

 +359 885 698 422

 +359 886 494 980

 +359 886 494 980

Club House

Euro Kitchen

Taste of Asia

***

Food delivery


