
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

У вартість входить : проїзд комфортабельним автобусом марки Mercedes, проживання 7 ночей, 

медичне страхування. 

Дата туру Дорослі 
Дитина до 15р. з 

одним дорослим 

Дитина до 15 років  

з двома дорослими 

26.06, 03.07 3350 грн 2900 грн 2650 грн 

10.07-17.08 3550 грн 3000грн 2550 грн 

21.08 3350 грн 2900 грн 2650 грн 

Діти до 3-х років з двома дорослими без надання місця – 100грн/1ніч 

Додаткове спальне місце – 200грн/ніч (4-х місне розміщення) 

с. Кирилівка 
 Виїзд з м. Черкаси кожну п’ятницю в 21:00 

Червень Липень Серпень 

26 03  10  17  24  31 07  14  21 
Виїзд з готелю кожну суботу в 10:00 

 Міні-готель «Пляж» розташований в с. Кирилівка на початку Федотової коси в безпосередній близькості 

від Азовського моря, в пляжній зоні Санаторію «Кирилівка». У пішій доступності від готелю основні розважальні 

комплекси курорту - аквапарк «Острів скарбів», дельфінарій «Немо», кінний театр «Кирилівська Січ», колесо огляду, 

два нічні клуби. Також в безпосередній близькості готелю маса кафе і магазинів. У 50 метрах знаходиться 

Утлюкський лиман з унікальними лікувальними грязями.          

 Інфраструктура та послуги: Поряд з готелем знаходиться кафе, де можна смачно поїсти. Недалеко від 

готелю розташовані атракціони, нічні клуби, кафе. При необхідності Ви можете придбати курсівки в Санаторій 

«Кирилівка», для поправки здоров'я. На  території є дитячий майданчик, медпункт, прокат шезлонгів та парасольок, 

мангал, бесідки, безкоштовний Wi-Fi, користування басейном на території сусідньої бази відпочинку «Амадеус» 

250грн/день.              

 Розміщення і номера: Пропонуємо розташування в комфортних номерах класу "люкс". 2-х, 3-х  містні 

номера розташовані на другому поверсі. Усі номера мають вид на море!  Номери укомплектовані новими ліжками з 

ортопедичними матрацами, кондиціонер, необхідний комплект меблів та посуду, холодильник, телевізор, чайник, 

санвузол (туалет, умивальник, душ). В готелі цілодобова подача гарячої та холодної води. 

 Харчування: можливість самостійного приготування або харчування в кафе за додаткову плату.  

 Проїзд: комфортабельним автобусом марки Mercedes  (кондиціонер, телевізор, DVD)    

     Пляж Найголовніше! Готель знаходиться в 10 кроках від Азовського моря, на 

піщаному пляжі з безліччю розваг. 

 

«ПЛЯЖ» 


