
 
 

Залізний Порт 2021 (10 днів/9 ночей) 

За бажанням Ви маєте змогу придбати тільки місце в автобусі 1200,00 грн в обидва кінці, або  750 грн 

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

База відпочинку "Незабудка" 

Двоповерхова цегляна будівля із затишним, засадженим зеленню двориком, на території якого розташована 

їдальня, кухня, оснащена всім необхідним для самостійного приготування їжі та місця для відпочинку, 

оснащені мангалом та іншим приладдям для приготування шашлику та ін. Розташована в 5 – 7 хвилинах 

пішої ходьби до широкого пісчаного пляжу, поряд автостанція та ринок. 

В номерах категорії "Економ": ліжка (2, 3 або 4), шафи для одягу, стіл, посуд, холодильник. (душ, туалет, 

умивальник розташовані на території. Гаряча вода цілодобово.) 

В номерах категорії "Стандарт": ліжка (2, 3 або 4), шафи для одягу, душ, туалет, умивальник, телевізор, 

холодильник, стіл, посуд. Гаряча вода цілодобово  

Дата виїзду Номери «Економ» Номери «Стандарт» 

18.06.-29.06.2021  2110,00  2650,00 

27.06-08.07.2021   2300,00  2950,00  

06.07-17.07.2021 2500,00  3100,00  

15.07-26.07.2021 2650,00  3150,00  

24.07-04.08.2021 2700,00   3150,00 

02.08-13.08.2021  2700,00 3150,00  

11.08-22.08.2021 2700,00   3150,00 

20.08-31.08.2021  2650,00  3100,00 

29.08-09.09.2021  2200,00  2650,00 

*Діти до 6 років, у випадку, якщо проїзд без окремого місця і проживання на ліжку з 

батьками, сплачують 50% від вартості проживання.       

 

 

 

 

 

 

 



 

База відпочинку "Білий Аїст" 

Двоповерхова цегляна база у самому центрі Залізного Порту. Поряд знаходиться ринок, автостанція, 

аквапарк, кафе, до моря 7-10 хв.  

База має 2-х,3-х та 4-х  місні номери з усіма зручностями. На території бази є кухня для самостійного 

приготування їжі,(обладана усім необхідним), дитячий майданчик, мангал, альтанки. У кожному номері є 

холодильник, телевізор, зручні ліжка, вентилятор (кондиціонер). 
 

*Діти до 5  років, у випадку, якщо проїзд без окремого місця і проживання на ліжку з 
батьками сплачують 50% від вартості проживання.  

                                 

База відпочинку "Адмірал" 
Трехповерхова цегляна база знаходиться на одній з центральних вулиць Залізного Порту. Поряд 

знаходиться аквапарк, ринок, кафе, до моря 5хв. Велика, гарна, доглянута територія, з дітьми займаються 

аніматори, цілодобово працюють 2 бари. Є можливість замовляти 3-х разове харчування. Також на території 

є чудовий басейн, дитячий майданчик,ліжаки, мангали, альтанки, Wi-Fi.  База має 2-х,3-х та 4-х  місні 

номери з усіма зручностями. 

Номер "Економ": ліжко, мякі стільці, стіл, килимок, тумбочки, санвузол у номері. 

Номер "Стандрт": ліжко, мякі стільці, стіл, килимок, тумбочки, телевізор, холодильник, санвузол у номері. 

Номер "Стандрт+"ліжко, мякі стільці, стіл, килимок, тумбочки,телевізор, холодильник, кондиціонер 

санвузол у номері                                                                          

Дата виїзду Номери «Економ» 
Номери 

«Стандарт» 
Номери «Стандарт +» 

18.06.-29.06.2021 3500 5100,00 5700,00 

27.06-08.07.2021  3500  5100,00  5700,00 

06.07-17.07.2021  3500   5100,00  5700,00 

15.07-26.07.2021  3500   5100,00  5700,00 

24.07-04.08.2021 3500  5100,00   5700,00 

02.08-13.08.2021 3500   5100,00  5700,00 

11.08-22.08.2021  3500   5100,00  5700,00 

20.08-31.08.2021 3500    5100,00  5700,00 

29.08-09.09.2021 3300 4100,00   4700,00 

 *Діти до 3-х років безкоштовно, від 3-х до 10-ти років - знижка 20% від проживання 

 

 

Дата виїзду Номери "Стандарт" Номери «Стандарт +» 

18.06.-29.06.2021  2700 3100 

27.06-08.07.2021   3000  3500 

06.07-17.07.2021  3300  3650 

15.07-26.07.2021  3500  3800 

24.07-04.08.2021  3600  3850 

02.08-13.08.2021   3600  3850 

11.08-22.08.2021  3600  3850 

20.08-31.08.2021  3300  3500 

29.08-09.09.2021  2800  3000 



 

Приватна база відпочинку "У Лариси" 

У тихому дворику розміщені дві цегляні будівлі, між якими знаходяться столики під накриттям. На 

території є душ, туалет, умивальники з цілодобовою гарячою водою. Дві кухні, оснащені всім необхідним 

для самостійного приготування їжі та місце для відпочинку. Розташована в 10-15 хвилинах пішої ходьби до 

широкого пісчаного пляжу. Дорога до пляжу проходить повз ринок. 

В номерах: ліжка (2, 3 або 4), шафа для одягу, тумба, вентилятор. 

                                               
Дата виїзду 

Номери "Стандарт" 

18.06.-29.06.2021  2300,00 

27.06-08.07.2021  2400,00  

06.07-17.07.2021 2450,00  

15.07-26.07.2021 2500,00  

24.07-04.08.2021 2500,00  

02.08-13.08.2021 2500,00  

11.08-22.08.2021 2500,00  

20.08-31.08.2021 2400,00  

29.08-09.09.2021 2200,00 

 

*Діти до 5 років, у випадку, якщо проїзд без окремого місця і проживання на ліжку з батьками, 
сплачують 50% від вартості проживання. 

  

База відпочинку "Лілія" 

3 -х поверховий комфортабельний житловий корпус з 2-х, 3-х місними номерами категорії "люкс" . База 

відпочинку розташована в 3 хвилинах пішої ходьби від моря (200м) в тихому й безпечному місці в районі 

продовольчого ринку. Ідеально підходить для сімейного відпочинку з дітьми.Є кухня для приготування їжі. 

В номерах категорії "Люкс": ліжка, шафи для одягу, душ, туалет, умивальник, телевізор, холодильник, 

стіл. Гаряча вода цілодобово. 

Дата виїзду Номери «2-х місні» Номери «3-х місні» 

18.06.-29.06.2021  3350  3150 

27.06-08.07.2021 3550  3300 

06.07-17.07.2021  3980  3500 

15.07-26.07.2021  4000  3550 

24.07-04.08.2021  4450  3550 

02.08-13.08.2021 4100 3550 

11.08-22.08.2021 4000   3550 

20.08-31.08.2021 3550  3450 

29.08-09.09.2021  3550 3300 

 *Діти до 5 років, у випадку, якщо проїзд без окремого місця і проживання на ліжку з батьками – 
безкоштовно. 

 



 

База відпочинку "Лотос" 

3 -х поверховий комфортабельний житловий корпус з 2-х, 3-х та 4-х місними номерами категорії "люкс" , 

кухня, оснащена всім необхідним для самостійного приготування їжі.  База відпочинку розташована в 50-ти 

метрах від моря в тихому місці в районі продовольчого ринку. Ідеально підходить для сімейного відпочинку 

з дітьми. 

В номерах категорії "Люкс": ліжка, шафи для одягу, стіл, душ, туалет, умивальник, телевізор, 

холодильник, кондиціонер. Гаряча вода цілодобово. 

Дата виїзду Номери «2-х місні» Номери «3-х місні» «Номери 4-х місні» 

18.06.-29.06.2021 3350  3100 2600 

27.06-08.07.2021  3550  3100  2700 

06.07-17.07.2021 4100 3350  3100 

15.07-26.07.2021 4500 3550 3200 

24.07-04.08.2021  4500  3800 3300  

02.08-13.08.2021 4500  3800  3300 

11.08-22.08.2021 4500  3700  3200 

20.08-31.08.2021 4300  3600  3100 

29.08-09.09.2021  3350   3350  2600 

*Діти до 5 років, у випадку, якщо проїзд без окремого місця і проживання на ліжку з батьками – 
безкоштовно. 

                                                        Пансіонат "Оксамит" 

Пансіонат має дуже зручне місце розташування і знаходиться не далеко від берегової лінії,  всього в 5 

хвилинах від моря.  У внутрішньому дворику комплексу розташовані альтанки і міні бар для прекрасного 

відпочинку. Мангал, шампура і решітки також до ваших послуг. Поблизу  пансіоната розташовані 

магазини, овочевий ринок, аптека, луна-парк, на всій території діє зона Wi-Fi. Вас чекають 

комфортабельні номери класу люкс. Є можливість замовити 3-х разове харчування в просторій і 

затишній їдальні з видом на басейн. 

В номерах "Люкс": LED-телевізори cо супутниковим TV, холодильником, кондиціонером, нові зручні 

меблі, ліжка з ортопедичними матрацами, туалет і душ з холодною і гарячою водою цілодобово. У 

кожному номері окремий балкон зі столом і стільцями. 

Дата виїзду Номери «2-х місні» Номери «3-х місні» «Номери 4-х місні» 

18.06.-29.06.2021 5500 4800 4600 

27.06-08.07.2021 

6000  5350 

  

  

 

            4900 

06.07-17.07.2021 

15.07-26.07.2021 

24.07-04.08.2021 

02.08-13.08.2021 

11.08-22.08.2021 

20.08-31.08.2021 

29.08-09.09.2021 5500 4800 
 

4600 

*Діти до 3 років, без окремого місця на базі відпочинку - 900грн. 
*Діти від 4 до 10 років сплачують 50% від вартості проживання, але їм надається додаткове ліжко. 

 



 

База відпочинку "Отрада" 

Триповерховий цегляний будинок із затишною прилеглою територією, на якій розміщений дитячий 

майданчик, кухня для самостійного приготування їжі, укомплектована всім необхідним обладнанням та 

майданчик з мангалом. Поруч відмінне кафе української кухні з недорогими комплексними обідами. 

В номерах "Стандарт": ліжка (2, 3 або 4), шафи для одягу, душ, туалет, умивальник, телевізор, 

холодильник, кондиціонер, 18м2. 

В номерах "Стандарт +": ліжка (2, 3 або 4), шафи для одягу, душ, туалет, умивальник, телевізор, 

холодильник, кондиціонер, балкон, 20м2. 

 Дата виїзду 
Стандарт «2-х 

місні» 
Стандарт «3-х 

місні» 
Стандарт + «2-х 

місні» 
Стандарт + «3-

х місні» 

18.06.-29.06.2021 3600   3100  4000 3550 

27.06-08.07.2021  4250  3800  4700  4350 

06.07-17.07.2021  4450  4000  4900  4450 

15.07-26.07.2021  4450  4000  4900 4450  

24.07-04.08.2021 4450  4000  4900 4450  

02.08-13.08.2021 4450  4000  4900 4450  

11.08-22.08.2021 4450 4000  4900 4450  

20.08-31.08.2021  4200 3800  4700 4200 

29.08-09.09.2021 4000  3600 4000 3900  

 *Діти до 3 років, знижка 50%, до 12 років 20% від вартості проживання 

                                         База відпочинку "Хуторок" 

Чотирьохповерховий цегляний будинок із затишною прилеглою територією, знаходиться в 1хв. ходьби від 

пляжу. До Ваших послуг є 2-х, 3-х, 4-х місні номери з усіма умовами : зручні меблі, санвузол, кондиціонер, 

холодильник, телевізор. Також на території бази є цілодобовий магазин, на першому поверсі знаходиться 

стилізоване кафе, піцерія, на другому їдальня, де можна замовити 3-х харчування, на прилеглій території 

розміщений дитячий майданчик, мангал та альтанки. Безкоштовний Wi-Fi для відпочиваючих. 

Дата виїзду 
«2-й та 3-й поверх» 

  
 «4-й поверх» 

  
2-х та 3-х місні 

номера 4-х номера 
2-х, 3-х та4-х місні 

номера 

18.06.-29.06.2021  5000 4700  4350,00 

27.06-08.07.2021  5100 4800  4450,00 

06.07-17.07.2021  5100 4800  4450,00 

15.07-26.07.2021  5100 4800  4450,00 

24.07-04.08.2021  5100 4800 4450,00  

02.08-13.08.2021  5100 4800 4450,00  

11.08-22.08.2021  5100 4800 4450,00  

20.08-31.08.2021  5100 4800          4450,00            

29.08-09.09.2021 4800 4400 3800,00  

 *Діти до 4 років, у випадку, якщо проїзд без окремого місця і проживання на ліжку з батьками – 
900 грн. 

  


