
 
 
 
 
 
                                                                                                       

       ПРАЙС НА ВІДПОЧИНОК У «BOREMEL HILLS» 

з 01.09.2021 до 28.02.2022 станом на 01.09.2021 

 

ВІДКРИТИЙ БАСЕЙН З ПІДІГРІВОМ та ШЕЗЛОНГАМИ 

(якщо на вулиці температура +18 градусів) 

басейн: розмір 10*20м / глибина 1,5м 

  

Дні тижня та години 
відпочинку 

Вартість (грн.). 
У вартість входить  надання шезлонгу, 2-х рушників 

 
Понеділок – неділя, 

Святкові дні 

10.00-20.00 

Дорослі - 350 грн.  
Діти від 3-х до 12-и років 200 грн./гість (без шезлонгу рушник 
надається – 1 шт.). 
Діти до 3-х років безкоштовно 

 
Для проживаючих в 

готелі, ЩО 
КОРИСТУЮТЬСЯ 

ПОСЛУГОЮ 
«ГОТЕЛЬ+БАСЕЙН» 

10.00-20.00 

Дорослі - 250 грн.  
Діти від 3-х до 12-и років 200 грн./гість (без шезлонгу рушник 
надається – 1 шт.). 
Діти до 3-х років безкоштовно.  
 
А також ЗНИЖКА НА ГОТЕЛЬНИЙ НОМЕР: мінус - 90 грн/доба 

за номер. 

 
УВАГА: кожен день з 6:00 до 8:00 басейн зачинений на профілактичні роботи. 
ВІДВІДУВАННЯ БАСЕЙНУ ДІТЬМИ ДО 3-Х РОКІВ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ тільки в підгузниках для 

басейну. 

  
НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ  

приносити в BOREMEL HILLS власні продукти, їжу, напої. 

Адміністрація Закладу має право призупинити надання послуг без повернення оплати  
та залишає за собою право відмовити у подальших відвідуваннях BOREMEL HILLS  

без пояснення причин особам,  
які не відповідають прийнятим ПРАВИЛАМ ПЕРЕБУВАННЯ BOREMEL HILLS. 

 
 

СПОРТМАЙДАНЧИК (розмір майданчику 30*17м) 

Розваги Оренда Інвентар 

Баскетбол   
 

1 година 150 грн 

М’яч 50 грн. (завдаток)  

Волейбол  М’яч 50 грн. (завдаток) 

Великий теніс 
(непрофесійний)  

Ракетки (2шт) – 200 грн. (завдаток).  
М’ячик – безкоштовно. 

Бадмінтон   
1 година 100 грн 

Ракетки – 90 грн. (завдаток)  
Воланчик – безкоштовно.  

Настільний теніс Ракетки 2шт – 90 грн. (завдаток).  
М’ячик – безкоштовно. 

 
 
 



 
 
 

СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ «ВИХІДНІ у BOREMEL HILLS» 

ТІЛЬКИ П’ЯТНИЦЯ - НЕДІЛЯ 

Для 2-х гостей вартість 3100 грн. Для 3-х гостей вартість 4100 грн. 

У вартість послуги включено: 

проживання в готелі у 2-місному номері 

категорія поліпшений стандарт  

(двоспальне ліжко, без дивана) 

(заїзд з 14.00 / виїзд до 18.00) 

проживання в готелі у 2-місному номері  

категорія поліпшений стандарт  

(двоспальне ліжко з диваном) 

(заїзд з 14.00 / виїзд до 18.00) 

сніданки на вибір (4 варіанти) 

шампанське в номер (по приїзду) 

протягом дії спецпропозиції - відпочинок в чані (п’ятниця - неділя) 2 години.  

Зверніть увагу: в зв’язку з постійним попитом на послуги банного комплексу  

гостям необхідно узгоджувати з адміністратором години відпочинку в чані  

напередодні заїзду (за три дні до початку відпочинку). 

 В разі послуги чан-баня (3 години) гості доплачують 1100 грн.  

 В разі бажання отримати послугу чан додатково в період відпочинку - вартість чану 

1300 грн (дві години) 

відпочинок в караоке-залі (караоке/дискотека) без оплати вхідного квитка за умови попереднього 

бронювання столиків (п’ятниця або субота) 

ТА ЩЕ! ЗНИЖКА на меню кухні та алкогольні напої 25% протягом всього періоду відпочинку  

за цією спецпропозицією 

 

СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ  

«ТРИ ДНІ / ДВІ НОЧІ ПО БУДНЯХ у BOREMEL HILLS» 

ТІЛЬКИ ПОНЕДІЛОК - ЧЕТВЕР 

Для 2-х гостей вартість 2900 грн. Для 3-х гостей вартість 3900 грн. 

У вартість послуги включено: 

проживання в готелі у 2-місному номері 

категорія поліпшений стандарт  

(двоспальне ліжко, без дивана) 

(заїзд з 12.00 / виїзд до 18.00) 

проживання в готелі у 2-місному номері  

категорія поліпшений стандарт  

(двоспальне ліжко з диваном) 

(заїзд з 12.00 / виїзд до 18.00) 

сніданки на вибір (4 варіанти) 

шампанське в номер (по приїзду) 

протягом дії спецпропозиції - відпочинок в чані (п,ятниця - неділя) 2 години.  

Зверніть увагу: в зв’язку з постійним попитом на послуги банного комплексу  

гостям необхідно узгоджувати з адміністратором години відпочинку в чані  

напередодні заїзду (за три дні до початку відпочинку). 

 В разі послуги чан-баня (3 години) гості доплачують 1100 грн. 

 В разі бажання отримати послугу чан додатково в період відпочинку - вартість чану 

1300 грн (дві години) 

ТА ЩЕ! ЗНИЖКА на меню кухні та алкогольні напої 25% протягом всього періоду відпочинку  

за цією спецпропозицією 

ДОВІДКИ ТА БРОНЮВАННЯ за тел.: +38 (068) 0000 160.  

ПРИЄМНОГО ВІДПОЧИНКУ! 


