
 

 

ПРО  ОЗДОРОВЛЕННЯ 

 

 

ЦК профспілки працівників НАН України доводить до відома 

профспілкових комітетів  інформацію про  оздоровлення в  ДП «Пансіонат 

«Борей» НАН України» (м. Одеса). 

Оздоровчий сезон у пансіонаті триває  з  1 червня по 16 вересня (графік 

заїзду та терміни відпочинку – за попередньою домовленістю з 

адміністрацією).  

         Однокімнатний  номер (блочного типу) включає  кімнату (на 2-3 ліжко-

місця).  В кожній кімнаті є холодильник та лоджія. (Коридор, туалет і душова 

кімната – спільні на два номери).  Вартість путівки на 1 особу - 290 грн. на 

добу. 

         Двокімнатний номер складається з спальні (в  якій розташоване  2-х 

спальне ліжко) та вітальні (розкладний кутовий диван, телевізор, 

холодильник), а також ванної  кімнати з душовою кабінкою.  Меблі та 

техніка нові. Є велика лоджія. Вартість путівки на 1 особу - 340 грн. на добу. 

Вартість відпочинку для дітей (на добу): 

- віком до 7 років: 

 215 грн. (однокімн. номер) з харчуванням,   75 грн. - без харчування; 

 240 грн. (двокімн. номер) з харчуванням,  100 грн. - без харчування; 

- для дітей віком від 7 до 12 років : 

 230 грн. (однокімн. номер) з харчуванням,   90 грн. - без харчування; 

 260 грн. (двокімн. номер) з харчуванням,  120 грн. - без харчування. 

          Вартість 3-х разового харчування включено в загальну вартість путівки 

і становить 140 грн. на добу.  

 

Реквізити пансіонату:  м. Одеса, Чорноморка,                                            

                                     проспект Свободи, 107 

                   Телефон:   (0482) 36 05 37         

                                     (097) 463 95 19 

                                     (067) 518 34 06                   

                     Сайт:    http://borey.realua.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://borey.realua.com/


Крім того, в доповнення до попередньої інформації «Про можливості 

оздоровлення» в Болгарії, повідомляємо наступну інформацію. 

 

 

  Трехзвездочная гостиница 

«Авлига бийч» расположена на болгарском черноморском побережье в 50 

метрах от морского берега. Она находится в центре курортного комплекса 

«Солнечный берег» поблизости торговых центров и рыночной улицы. 

Окружена красивым парком и газонами. 

Гостиница располагает 120-ю двухместными номерами и 8 

апартаментами, расположенными на четырех этажах, в каждом есть 

кондиционер, ванная комната, спутниковое телевидение, холодильник, 

телефон, балкон или терраса. 

В гостинице предлагается богатый ассортимент услуг. Открытые 

бассейны для детей и взрослых с джакузи, салон красоты, сауна, фитнесс – 

зал, массажный кабинет, врачебный кабинет, персональные сейфы для гостей 

отеля, интернет. В ресторане предлагается меню из болгарской и 

европейской кухни. Ароматные мясо, рыба и овощи приготовленные на 

открытом мангале (на скара). Поблизости находится площадка для мини-

гольфа, теннисные корты и служба проката велосипедов.  

 

 

 



 

Предложение на отель «Авлига бийч 3***+ (первая линия) 50 м до пляжа 

 BULGARIA 8240 Sunny beach сезон 2016 

www.avligabeach.com 

  

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУРИЗМ НА БАЗЕ /НВ/ Завтрак+ужин. 

Период: 01.05-31.05 01.06-11.06 

10.09 – кон.сез. 

12.06-10.07 

25.08-09.09 

11.07-24.08 

Цена HB, 

место в 2-х 

местном 

номере 

15 ЕВРО 17 ЕВРО 26 ЕВРО 32 ЕВРО 

Цена HB, 1-но 

местный номер 

20 ЕВРО 24 ЕВРО 39 ЕВРО 50 ЕВРО 

Цены указаны в Евро.  

Включают: 

НДС, размещение HB (завтрак+ужин), курортный сбор, бесплатные зонтики и 

шезлонги у бассейна возле отеля. Интернет в холле. Круглосуточная охраняемая 

автостоянка. 

• Дети до 2 лет – бесплатно 

• Дети от 2 до 12 лет:  

- на дополнительной кровати-3 евро.  

- на стандартной кровати-50% от цены взрослого стандарт. 

• Взрослый на дополнительной кровати-80% от цены взрослого стандарт. 

 

Контактний телефон:  +380 66 7158008 

e-mail: zemenray@i.ua 


