
ОДЕСА. База відпочинку "ЧОРНОМОРКА"

There are no translations available.

  

Оздоровчо-спортивна база відпочинку «ЧОРНОМОРКА»Одеського Національного
Університету ім. І.І.Мечникова

      

Розташування: База відпочинку «Чорноморка» розташована на березі Чорного моря в
мальовничому куточку Одеси - селищі Совіньон з чудовим пляжним комплексом.

  

Зручна транспортна інфраструктура: на базу іде від залізничного вокзалу м. Одеси 35
хвилин маршрутка № 220. Маршрутки ходять з інтервалом 5-7 хв. Це дозволяє у
будь-який момент виїхати в місто для відпочинку, відвідування екскурсій, театрів, музеїв,
виставок та за будь-якими покупками. Хоча багато магазинів є біля бази.

  

Унікальне поєднання морського і степового повітря і велика зелена територія створюють
незабутні умови для відпочинку та оздоровлення.

  

Проживання: Відпочиваючі розміщуються у 5-ти поверховому панельному корпусі у 2-,
3-, 4-місних номерах з видом на море або на парк.

  

4-місний номер складається з вітальні, спальної кімнати, кухні-кімнати відпочинку,
туалету, душової кімнати, балкону. В 4-місному номері: кроваті, стільці, шафа, комод,
кухонний куточок (стіл+міні-диванчик), телевізор, бойлер.
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Блок складається з 2- та 3-місного номерів. В кімнатах: кроваті, стільці, стіл, шафа,
комод, телевізор apotekerendk.com.
Зручності на блок: туалет і душова кімната з бойлером.

  

На два блоки є кухонна кімната з раковинами, столом, стільцями та холодильником. На
поверсі також є декілька холодильників для загального користування.

  

Вода на базі є цілодобово.

  

Харчування: 3-разове, комплексне в загальній їдальні на базі відпочинку.

  

Інфраструктура: На базі відпочинку є: Wi-Fi, спортивний майданчик зі спортзнаряддями,
територія для прогулянок з парковою ділянкою, майданчик для гри у міні-футбол,
баскетбол та волейбол, парковка для автомобілів відпочиваючих, дискотека з
танцювальним майданчиком, павільйони для гри у настільний теніс, шахи, шашки, кафе,
мангали для шашлику зі столиками, окремий банний корпус, бібліотека, медпункт,.

  

Поруч з базою у селищі Совіньойн-1 є магазини, нічні клуби, кафе, пляжі тощо. Автобусна
зупинка за 200 м. від бази.

  

Пляж: Власний пісчаний пляж з тентами знаходиться за 100 метрів від бази відпочинку.
Для бажаючих більш комфортного відпочинку недалеко знаходиться пляжна vip-зона
селища "Совіньйон-1"(платні послуги).

  

Графіки заїздів у 2019 році:

    
    -  I.    17.06 - 28.06  
    -  II.   01.06 - 12.07   
    -  III. 15.07 - 26.07  
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    -  IV.  29.07 - 09.08  
    -  V.    12.08 - 23.08  
    -  VI.  26.08 - 06.09  

  

можна обрати заїзди 6 або 12 днів відпочинку,

  

початок 6-добового заїзду можливий лише в 1-й або 7-й дні 12-добової зміни

  

Вартість відпочинку: 5640 грн. за 12 діб, або 2820 грн. за 6 діб.

  

У вартість відпочинку входить: проживання, 3-разове харчування, користування всіма
спортмайданчиками та інфраструктурою на базі, корист
ування власним пляжем, 3 сеанси масажа (при заїзді на 12 днів) або ароматерапії.

  

За додатковою інформаціюєю та замовлення відпочинку звертайтеся у профком
студентів Вашого ВНЗ або до нашого офісу за тел. (044) 528-70-79, (067) 542-25-00
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