
 
 
 
 

     ПРАЙС НА ПРОЖИВАННЯ В ГОТЕЛІ «BOREMEL HILLS»  
 
 

Категорії номерів 

 
Ціна за номер 
з 18.04.2022      

(без сніданку)   

 
Діти до 6-ти 

років 
(включно) 

 
Додаткове місце в номері 

(грн.): 

від 6-ти до 12-
ти років 

(включно) 

гості від 
12-ти років  

Двомісний покращений 
стандарт з двома окремими 
ліжками TWIN (3 номери).  

800 

Для дітей до 
3-х років 

надається 
безкоштовно 

дитяче 
ліжечко. 

 
Діти від 3-х 

до 6-ти років 
(включно) 

проживають з 
батьками 

(родичами) 
безкоштовно, 
без надання 
додаткового 

місця  

250 

 
400 

Двомісний покращений 
стандарт з одним великим 
ліжком DBL (12 номерів). 

870 250 400 

Двомісний покращений 
стандарт з одним великим 

ліжком та диваном (6 номерів). 

870 250 400 

Напівлюкс двокімнатний з 
одним великим ліжком та 
диваном (2 номера). 

1600 250 400 

Напівлюкс однокімнатний з 
одним великим ліжком та 
диваном (1 номер) 
 

1600 250 400 

 
КАТЕГОРІЇ НОМЕРІВ:  
ДВОМІСНИЙ ПОКРАЩЕНИЙ СТАНДАРТ З ДВОМА ОКРЕМИМИ ЛІЖКАМИ TWIN 
1-й корпус: Номер площею 15 м2 (загальна 25 м2). Кількість: 3 номери 
 

ДВОМІСНИЙ ПОКРАЩЕНИЙ СТАНДАРТ З ОДНИМ ВЕЛИКИМ ЛІЖКОМ DBL 
1-й корпус: Номер площею 20 м2 (загальна 31 м2). Кількість: 1 номер 
2-й корпус: Номер площею 17 м2 (загальна 28 м2). Кількість: 5 номерів 
3-й корпус: Номер площею 18 м2 (загальна 28 м2). Кількість: 6 номерів 
 
ДВОМІСНИЙ ПОКРАЩЕНИЙ З ОДНИМ ВЕЛИКИМ ЛІЖКОМ DBL ТА ДИВАНОМ 
1-й корпус: Номер площею 21 м2 (загальна 33 м2). Кількість: 1 номер 
2-й корпус: Номер площею 26 м2 (загальна 45 м2). Кількість: 2 номери 
3-й корпус: Номер площею 28 м2 (загальна 38 м2). Кількість: 3 номери 
 
НАПІВЛЮКС ОДНОКІМНАТНИЙ З ОДНИМ ВЕЛИКИМ ЛІЖКОМ DBL ТА ДИВАНОМ 
2-й корпус: Номер площею 45,6 м2 (загальна 51 м2). Кількість: 1 номер 
  
НАПІВЛЮКС ДВОКІМНАТНИЙ З ОДНИМ ВЕЛИКИМ ЛІЖКОМ DBL ТА ДИВАНОМ 

1-й корпус: Номер площею 29,8 м2 (загальна 36 м2). Кількість: 1 номер 
3-й корпус: Номер площею 36 м2 (загальна 56 м2). Кількість: 1 номер 
 
ПРИМІТКА: 
 з кожної особи за період проживання стягується туристичний збір у розмірі 13 грн. (для 

громадян України) або 130грн. (для іноземних громадян, а також для осіб без 
громадянства); 

 при проживанні менше доби, оплата здійснюється за повну розрахункову добу, відповідно 
до встановленого часу поселення і розрахункової години. 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
У ВАРТІСТЬ НОМЕРА ВХОДИТЬ:  
 WI-FI у номерах;  
 паркінг на території Закладу під охороною; 

 щоденне прибирання та щоденна заміна рушників; 
 заміна постільної білизни на 3-ю добу (за умови проживання від 3-х діб). 
У НОМЕРАХ:       
 Ортопедичні матраци; 
 Міні-бар; Сейф; Робочий стіл; 
 Телевізор, кабельні та супутникові канали; 
 Килимове покриття або ламінат; 

 WI-FI; 
 Кондиціонування; 
 Розмір ліжок: односпальне ліжко - 800*2000; велике ліжко – 1600*2050. 
 

ВАННА КІМНАТА: 
 Душова кабіна; Фен для волосся; 
 Шампунь-гель та рідке мило «ADA COSMETIC» (Німеччина); 
 Косметичний набір; Одноразові капці; 

 Банний халат; Набір рушників. 
 
ПРАВИЛА ЗАЇЗДУ З ДІТЬМИ: 
 для дітей до 3-х років (включно) надаємо безкоштовно дитяче ліжко;  
 для дітей від 3-х до 6-ти років (включно) проживання з батьками (родичами) 
безкоштовно без надання додаткового місця; 
 для дітей від 6-ти до 12-ти років (включно) проживання виключно з наданням 
додаткового місця (диван у номері, де він передбачений, або розкладушка) – 250 грн./дитина 
за добу. 
 діти від 12-ти років вважаються дорослими.  
ДОДАТКОВЕ МІСЦЕ: 
 Гості від 12-ти років проживають виключно з наданням додаткового місця (диван у 
номері, де він передбачений, або розкладушка)– 400 грн./гість за добу.  
   
 

СНІДАНОК: 
 Вартість сніданків на вибір – 60 грн./особа. Сніданки з 09:00 до 10:00 год. 
 

ROOM-SERVISE (ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ):  

 Безкоштовно протягом доби: замовлення таксі; виклик швидкої допомоги; доставка 
в номер кореспонденції; послуга «будильник» (побудка у визначений час); надання праски з 

дошкою для прасування, попереднє замовлення з меню «A la Carte» та бару.  
 За додаткову оплату - вартість послуги 10% від вартості, вказаної в чеку: 
доставка їжі та напоїв у номери. Години обслуговування: з 13.00 до 22.00 щодня. 
 Сніданки в номери та бані не доставляються. 

 
 

ЗАБОРОНЕНО: 
1.самостійно виносити їжу за межі кафе/ресторану; 
2.палити в номерах. Компенсація за паління в номері, пов’язана з затратами на 
приведення номера в належний стан, становить 2000 грн.; 
3.згідно із Законом України № 4844 – VI від 24.05.2012 року куріння тютюнових виробів, 
електронних сигарет і кальянів в номерах, коридорах, кафе,  ресторані та інших приміщеннях. 
На території Комплексу дозволяється курити в спеціально відведених місцях; 
4.використовувати в номерах подовжувачі або розглажувачі, потужні електроприлади, в тому 
числі нагрівальні, крім випадків, коли ці прилади входять у стандартне устаткування номера 

чи видані для користування персоналом Готелю. При заподіянні майну Комплексу, в тому 
числі Готелю, матеріального збитку, Гість відшкодовує всі матеріальні витрати;  
5.проживання в номері з тваринами та знаходження тварин на території заборонено. 
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