
МЕЧТАНОТО ПЪТУВАНЕ -ПАМПОРОВО

Изготвено от Велизара Надърлийска 10б



Малко за Пампорово

Пампо̀рово е планински курорт в България

Разположен е във вътрешността

на Родопите на 1650 м надморска височина, в

подножието на връх Снежанка. Намира се на

територията на Община Смолян и на Община

Чепеларе.



Въведение

Работя като рецепционистка и взимам заплата от
800 лева.

Реших да посетя Пампорово, заради добрите условия.

Ще остана в хотел "Орфей" с 3 нощувки на стойност 181 

лева(на вечер). До там ще стигна с колата ми, при
условие, че пътят от Бургас до Пампорово на отиване
е ~300 км(600км в двете посоки), което значи, че на

отиване и връщане ще изразходя 60 л гориво, т.е. 150 лв, 

ако бензинът е 2,50лв/л.



Банка ДСК

1000 лева заем, които да върна в период от 18 
месеца (1 година и 6 месеца)

Трябва да върна на банката сумата, която съм
взела с 141,08 лв отгоре. Като на месец давам 57,89 

+ 5,50=63,39лв

63,39.18=1141,02

V(погасителна вноска)=5,50лв/мес.

n=18мес.

p%=5,25%

K=1000лв



Райфайзен банк

1000 лева заем,които да върна в период от 6 месеца.

Трябва да върна на банката сумата, която съм взела с
151,62 лв отгоре.Като на месец давам

170,37 + 21,56=191, 93лв

191,39.6=1151,58/мес.

V=21,56лв

n=6мес.

p%=0,011%

K=1000лв



Бързи кредити-Ferratum

1000 лева заем, които да върна в период от 1 

година.

Трябва да върна сумата, която съм взела с
470 лв отгоре. Като на месец давам 102,50

102,50.12=1230 1470-1230=240 240:12=20

V=20лв/мес.

n=1 година

p%=8%

K=1000лв



Избрах банка ДСК, тъй като излиза най-изгодно.



Хотел Орфей

Хотелът включва закуска и вечеря, СПА
център, безплатно ползване на ски

гардероб и сейф, безплатен транспорт
до ски център 2 – Малина, безплатна

анимация за деца възрастни, безплатно
ползване на паркинг, безплатно
ползване на безжичен интернет.

Всичко това на стойност 434, 40 лв за 3 

нощувки (имам отстъпка от 20%)



Ден 1 (Ден на пристигането)

Дестинацията за ден първи е ски център Малина.

Превоза ми до там е осигурен.

Тъй
като имам безплатно ползване на ски гардероб и сейф-

няма да отделям пари за ски и прочие. Но ако искам да
да ползвам лифта ще платя 20 лв за двупосочен билет.

Денят вече е към края си, а аз съм изморена от
карането на ски, затова ще отида в СПА центъра, а след

това на вечеря.



Ден 2

Реших за втория ден да посетя обсерваторията в

Рожен и Кулата "Снежанка".

Пътят ми до там е 7,5 км, които са 14 минути. За да

стигна до там ще изразходя ~2л гориво в двете

посоки, това ще ми коства 5 лв общо.



Обсерваторията в

Рожен

Първата ми спирка е

именно обсерваторията.

Входът е 10 лева.



Кулата "Снежанка"

Втората ми спирка е кулата

"Снежанка". Там входът е 5 лева. 

Докато се любувам на

прекрасната гледка решавам да

си взема кафе, което ще е ~5 лв. 

Т.е. тук отново ще похарча 10 

лева.



Ден 3

Днес първо ще отида на ски център Малина и

отново ще похарча 20 лв за лифта, след

това ще посетя Планетариума в Смолян, който е на

30 км път от Пампорово, а пък след него ще отида

на бар.



Планетариума в

Смолян

След ски сесията ще мина през

планетариума.

Ще изгоря 4л бензин в едната

посока, т.е. ще ми коства 20 лева

и в двете посоки.

Входът е 8 лв.



The White Hart Pub

След като се върна в

Пампорово, барът ми е на 1 

минута път пеша.

Там ще изхарча

приблизително 400 лв.



Ден 4 (Ден

на напускането)

В този ден ще закусвам, след което
ще разпусна, докато не стане време

за напускане. А багажът ми е
предварително приготвен миналата

вечер.

Пътните разходи бяха пресметнати
още в началото, но ако не помните-

ще ми коства 75лв наобратно.



Тази почивка беше на стойност: 1077,40 лева

Разполагаемост: 1800лв

Пътни разходи: 175лв

Хотел/нощувки: 434,40лв

Дневни разходи: 468лв

Общо: 1077,40

Забележка*

Ако пропуснем бара или изхарчим по-малко пари
там, почивката ни ще излезе по-малко от 900 лева.


