
 

Лазурне 2021  

За бажанням Ви маєте змогу придбати лише проїзд в автобусі 1200грн в обидва кінці, 750грн в один 

кінець. Проїзд на окремому місці діти до 6 років- 1000грн. 

Міні-готель "Шоколадка" 
Нова двоповерхова база, поряд розташовані магазини, автостанція, ринок, кафе, їдальня, піцерія. Затишна прилегла 

територія, кухня для самостійного приготування іжі.  

Номери 2-х "Стандарт". На третьому поверсі 2-х місні номери:санвузол, телевізор, холодильник, кондиціонер. 

Номери 3-х;4-х "Стандарт". На першому та другому поверсі розміщені 3-х та 4- місні номери, в кожному з 

них є свій санвузол, телевізор, холодильник, вентилятор.  

 

Дата виїзду 2-х номери 3-х,4-х номери 

18.06.-29.06.2021 4000 4000 

27.06-08.07.2021 4250 4200 

06.07-17.07.2021 4450 4400 

15.07-26.07.2021 4650 4450 

24.07-04.08.2021 4650 4450 

02.08-13.08.2021 4650 4450 

11.08-22.08.2021 4650 4450 

20.08-31.08.2021 4450 4250 

29.08-09.09.2021 3700 3850 

 

*  Діти до 3 років якщо проїзд без окремого місця і проживання на ліжку з батьками в номерах  безкоштовно. 

 * Діти до 6 років проїзд без окремого місця і проживання на ліжку з батьками 150 грн/доба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анжеліка 

База відпочинку розташована в 10хв від моря. Маленьке, затишне подвір'я з альтанкою, мангалом та гойдалками 

для дітей. Є обладнана кухня для самостійного приготування їжі, також за можна замовляти харчування. 

Номери  "Стандарт": ліжка (2,3), стіл, стільці, тумба, кондиціонер, холодильник, телевізор, санвузол. Гаряча вода 

цілодобово. 

Номери "Економ": ліжка(2,3 та 4) з ортопедичними матрацами, стіл, стільці, тумбочки, дзеркало, вентилятор. 

Санвузол на території.  

 

Дата виїзду Номери «Економ» Номери «Стандарт» 

18.06.-29.06.2021 3000 3450 

27.06-08.07.2021 3100 3550 

06.07-17.07.2021 3100 3800 

15.07-26.07.2021 3200 4000 

24.07-04.08.2021 3200 4000 

02.08-13.08.2021 3200 4000 

11.08-22.08.2021 3200 4000 

20.08-31.08.2021 3100 3800 

29.08-09.09.2021 3000 3550 

 

 

База відпочинку "Каштан" 
Приватний пансіонат "Каштан" з великою кількістю номерів та затишним двориком. Кімнати різного рівня 

комфортності, біля кожної кімнати стіл. На території є кухня, оснащена всім необхідним для самостійного 

приготування їжі (безкоштовна). Душові з постійно гарячою і холодною водою, туалети з унітазами. Велика альтанка 

з телевізором (супутникове TV) та дитячий майданчик. Для любителів шашлику є мангали. На території своя торгова 

палатка (пиво, вода, соки, морозиво). Є Wi-Fi. 

Номери "Економ": Ліжка (2, 3 або 4), шафи для одягу, тумби (душ, туалет, умивальник на  території). 
Номери "Стандарт": Ліжка (2, 3 або 4), душ, туалет, умивальник в номері. Гаряча, холодна вода 
постійно,  меблі, холодильник, вентилятор, телевізор із супутниковим TV. 
Номери "Стандарт+кухня": Ліжка (2, 3 або 4), душ, туалет, умивальник в номері. Гаряча, холодна вода 
постійно,  меблі, холодильник, вентилятор, телевізор із супутниковим TV та  кухня. 

 

Дата виїзду Номери «Економ» Номери «Стандарт» «Стандарт+кухня» 

18.06.-29.06.2021 2400 3500 3800 

27.06-08.07.2021 2650 3600 4300 

06.07-17.07.2021 2700 3800 4500 

15.07-26.07.2021 2700 4000 4700 

24.07-04.08.2021 2700 4000 4700 

02.08-13.08.2021 2700 4000 4700 

11.08-22.08.2021 2700 4000 4700 

20.08-31.08.2021 2450 3200 4200 

29.08-09.09.2021 2300 2800 3500 

*Діти до 5 років, у випадку, якщо проїзд без окремого місця і проживання на ліжку з батьками до 01.07.2021 р 

проживають безкоштовно.* З 01.07.2021 діти до 5 років, у випадку, якщо проїзд без окремого місця і проживання на 

ліжку з батьками сплачують 50%  від вартості проживання 



Приватний пансіонат «Анастасія» 

Невелика, затишна база на кілька номерів. Знаходиться на центральній вулиці Лазурного на відстані 15-25хв від 

моря. На територіїї є кухня для самостійного приготування їжі, мангал, санвузли. Поряд є магазини, ринок. 

В номерах «Економ» : ліжка(2,3,4,5), тумбочка, стіл, стільці, шафа для одягу.(душ, туалет, умивальники на 

території, горяча вода цілодобово) 
 

Дата виїзду Номери «Економ» 

18.06.-29.06.2021 2400 

27.06-08.07.2021 2450 

06.07-17.07.2021 2550 

15.07-26.07.2021 2650 

24.07-04.08.2021 2700 

02.08-13.08.2021 2700 

11.08-22.08.2021 2700 

20.08-31.08.2021 2650 

29.08-09.09.2021 2450 

 

 


