
 

 

Прайс-лист  

ЗАТОКА   2021     База відпочинку «ВЕСТРА»  
 База відпочинку знаходиться на березі моря. Пляж – піщаний, з пологим 

морським дном 

 
 

ЕКОНОМ: У номерах стандартний комплект меблів, ТБ, 

холодильник, вентилятор. Туалет, умивальник – на  

4 номера. Душ поруч, на території. 

2-м 
3-м 
4-м 

300 320 

Часткові Зручності: 2-й поверх. 

 У номерах стандартний комплект меблів, кондиціонер, ТБ, 

холодильник. 

Душ, туалет, умивальник –  на поверсі. 

 
2-м 
3-м 

320 350 

СТАНДАРТ:  
У номерах покращений комплект меблів, холодильник, ТБ, 

кондиціонер, душ, туалет, умивальник.  
2-м 380 400 

ПРЕМІУМ: У номерах покращений комплект меблів, ТБ, 

холодильник, спліт-кондиціонер, душ, туалет, умивальник. 
2-м 
3-м 

450 500 

КОМФОРТ: У номерах покращений комплект меблів, спліт-

кондиціонер, ТБ, посуд, ел. чайник, холодильник, душ, 

туалет, умивальник.   

2-м 
3-м 

500 550 

 
Вартість проживання 1 людини у травні та вересні (за одну добу, без харчування): 

 «преміум» -160 грн., «комфорт» - 180 грн 

 Вартість 3-разового комплексного харчування в їдальні на території бази - 270 грн./день з особи 

 Проживання без харчування - мінус 120 грн. від вартості, вказаної у прайсі  

 Заселення в номер з 10.00, виїзд до 8.00  

 Одна дитина до 7 років у супроводі двох дорослих  проживає безкоштовно, без надання харчування 

та окремого спального місця. Додатково оплачуються комунальні послуг 30 грн./доба. Пільга не 

поширюється на другу та наступну дитину, яка проживає в номері. 

 Парковка вартує 50 грн./доба за один легковий автомобіль, 60 грн/доба за мікроавтобус  

 При поселенні туристам необхідно надати паспорт, для дитини - копію свідоцтва про  народження, 

медичну довідку. 

 При заселенні на одну добу вартість збільшується на 15 %, на дві доби - на 10 %. 

 Курити та користуватися електронагрівальними приладами в номерах заборонено. 

 Туристи оплачують туристичний збір у розмірі 0,3% від мінім. зарплати за людину на добу. 

 Пільговим категоріям туристів необхідно надати копії підтверджуючих документів адміністраторам бази 

 В номер можна поселити не більше однієї людини на додаткове спальне місце. 

КАТЕГОРІЯ НОМЕРА 
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    Вартість проживання 1 людини у добу, в т.ч. 3-разове 

харчування, грн. 


