
     

ПРАЙС НА ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК 

  ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ У «BOREMEL HILLS» з 04.07.2022 
 

 

  ВІДКРИТИЙ БАСЕЙН З ПІДІГРІВОМ (t=25)  

басейн: розмір 10*20м / глибина 1,5м  

ЩОДНЯ 10:00 - 20:00 
кожного дня з 6:00 до 9:30 басейн зачинений на профілактичні роботи. 

 

 Пакет «БЕЗЛІМІТ» (10:00 - 20:00) Пакет «ПОГОДИННИЙ»  

 
 

Вартість (грн.) 

 

Понеділок 

-п’ятниця 

Дорослі - 300 грн. (у вартість входить 

надання шезлонгу, 2-х рушників). 

Діти від 2-х до 12-ти років - 170 грн./гість 

(у вартість входить надання шезлонгу,              

2-х рушників). 

Діти до 2-х років безкоштовно (без 

надання шезлонгу та рушників).  

Дорослі та  діти від 2 до 12-ти років - 

100 грн/година  (у вартість входить 

надання 2-х рушників).  

 

 

Діти до 2-х безкоштовно (без надання 

шезлонгу та рушників).  

Субота –

неділя, 

святкові 

дні 

Дорослі  - 350 грн. (у вартість входить 

надання шезлонгу, 2-х рушників). 

Діти від 2-х до 12-ти років - 200 грн./гість 

(у вартість входить надання шезлонгу,             

2-х рушників). 

Діти до 2-х років безкоштовно (без 

надання шезлонгу та рушників). 

Дорослі та  діти від 2 до 12-ти років - 

150 грн/година  (у вартість входить 

надання 2-х рушників).  

 

 

Діти до 2-х років безкоштовно (без 

надання шезлонгу та рушників).  

 
 Кожному гостю надається жовтий браслет («Безліміт»). Завдаток за браслет – 50грн. 
 Кожному гостю надається зелений браслет («Погодинний»). Завдаток за браслет – 50грн. 

 
 

 ЛІТНІЙ МАЙДАНЧИК (біля басейну) працює з 10:30 до 22:00,  де Вам запропонують страви 

європейської  кухні та холодні напої.  
 ЗАБОРОНЕНО приносити власну їжу та напої на територію Закладу. Виключення становлять лише 

дитячі суміші та спеціальне харчування малюків. 
 Для Вашої зручності біля басейну – роздягальня з окремими шкафчиками для одягу, душова. 
 Дитячий басейн – немає. 
 ВІДВІДУВАННЯ БАСЕЙНУ ДІТЬМИ ДО 3-Х РОКІВ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ тільки в підгузниках для 

басейну. 
 За для Вашої безпеки на території Закладу ведеться  ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ. 
 Оренда рушника – 50 грн/шт. 
 Оренда басейна під святкову подію, захід – ціна договірна. 

 

 



 

СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ «ТРИ ДНІ / ДВІ НОЧІ»  

 

Для 2-х гостей вартість 3300 грн. 

 

Для 3-х гостей вартість 4300 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) 

 
Відпочинок біля басейну  -  3 дні з наданням шезлонгів та рушників.  

Забороняється виходити до басейну в готельних білих халатах  
та брати з собою до басейну рушники з номеру. 

 

Сніданок (в кафе) з 9:00 до 10:00. Кафе після 10:00 сніданки не надає  

 

ДІЄ ЗНИЖКА НА МЕНЮ КУХНІ та АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ (крім пива)  

мінус 15% ПРОТЯГОМ ВСЬОГО ПЕРІОДУ ВІДПОЧИНКУ 

 

Кожному гостю надається синій браслет. Завдаток за браслет – 50 грн. 

 

СПОРТМАЙДАНЧИК (розмір майданчику 30*17м) 
Розваги Інвентар/ Оренда 

Баскетбол (Спортмайданчик) М’яч 50 грн. (завдаток). 1 година – 50 грн/людина. 

Волейбол (Спортмайданчик) М’яч 50 грн. (завдаток). 1 година – 50 грн/людина. 

Великий теніс непрофесійний 
(Спортмайданчик)  

Ракетки (2шт) – 200 грн. (завдаток). М’ячик – безкоштовно.  
1 година – 50 грн/людина. 

Бадмінтон (Спортмайданчик) Ракетки – 100 грн. (завдаток). Воланчик – безкоштовно. 
1 година – 50 грн/людина. 

Настільний теніс Ракетки 2шт –100 грн. (завдаток). М’ячик – безкоштовно. 
1 година 100 грн. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН НА РОЗВАГИ ДЛЯ ДІТЕЙ 

- катання на машинках: 30 грн/10хв; 
- батут маленький: 10 грн/10хв. 
 

НАДАЄМО ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

Комфортабельним мікроавтобусом Луцьк - Боремель - Луцьк, кількість посадкових місць - 
19. (За додаткову плату та попереднім замовленням). 

 

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. 

 

Примітка: Можливі зміни цін, слідкуйте за оновленням в соцмережах. 

 

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

ПРИЄМНОГО ВІДПОЧИНКУ! 


