
БРОНЮВАННЯ: 0961305386;    

0487059730;    0953842934 

 вул. Генуезька 22, м. Одеса 
Транспорт: 242, 185, 9, 137, 146, 168, 198 



ДО ВАШИХ ПОСЛУГ: 

Більш детальна інформація за телефонами:  
0961305386;    0487059730;    0953842934 

• 24-годинна стійка реєстрації  
• Прибирання номерів 
• Заміна білизни та рушників 
• Послуги пральні 
• Замовлення таксі 
• Камера схову 
• Сімейні номери  
• Парковка автомобілю 
• Ліфт 
• Місця для куріння 



Пропонуємо ознайомитися з більш детальною інформацією щодо Гуртожитку 

готельного типу Одеського регіонального інституту державного управління (далі – 

Гуртожиток), розташованого у мальовничому курортному куточку міста Одеси – 

Аркадії. З одного боку знаходиться гідропарк Перемоги – історико-культурний 

пам’ятник садово-паркового мистецтва в Одесі, на території якого є можливість 

здійснювати ранкові та вечірні прогулянки, організовувати дозвілля, 

насолоджуючись свіжим повітрям та дивовижною природою. З іншого боку – 

відомий пляж «Аркадія» (10 хв.) пішки - поєднання чистого повітря, моря, квітів, 

літа, романтики та кохання. 

НОМЕРИ. Гуртожиток пропонує проживання в одно-, дво- та тримісних номерах 

від стандарту до напівлюксу. У номерах є: душ, туалет, ТВ, холодильник, 

кондиціонер(частково). Є можливість підключення до мережі Інтернет та Wi-Fi зони. 

Також гості можуть скористатися пральною машиною, камерою схову та закритою 

автомобільною стоянкою.  

ВАРТІСТЬ 1 МІСЦЯ НА ДОБУ від 150 ГРН до 250 ГРН 

ХАРЧУВАННЯ. На території закладу працює їдальня та буфет, де є можливість 

проведення банкетів та фуршетів. Для більш вимогливих відвідувачів на території 

працює кафе-бар «Поляна». 

ТРАНСПОРТ. Гуртожиток розташовано у місці із вдалою транспортною розв’язкою 

та насиченою інфраструктурою. Залізничний вокзал знаходиться в 15 хв. їзди на 

громадському транспорті, міжнародний аеропорт «Одеса» - в 30 хв.  

Проїзд до Гуртожитку від залізничного вокзалу тролейбусами № 5, 7, 9, 

маршрутними таксі № 9, 137, 146, 168, 185, 195, 198, 242. 



КОНФЕРЕНЦ-СЕРВІС. Місцезнаходження Гуртожитку – ідеальне 

поєднання не лише для відпочинку, а й бізнесу. У приміщеннях 

інституту, що розташований поряд з Гуртожитком, до Ваших послуг 

сучасна актова зала на 400 місць, цілий комплекс аудиторій та 

конференц-зал, призначених для проведення офіційних заходів 

будь-якого формату: ділових зустрічей, конференцій, тімбілдінгу, 

презентацій, семінарів, тренінгів, з'їздів, форумів.  

Кожну залу оснащено всією необхідною технікою та 

мультимедійним обладнанням: екранами, мікрофонами, фліп-

чартами тощо. 

Крім того, персонал нашої їдальні із задоволенням запропонує 

Вам кави-брейки та бізнес-ланчі, щоб тривалість переговорів та 

зустрічей не турбувала Вас і Ваших партнерів.  

Південна столиця подарує Вам повне відчуття щастя, море 

посмішок і гарного настрою. Тут безперервно вирує життя: 

ресторани, нічні клуби, театри, дельфінарій, безліч історичних 

місць, відкритих для відвідування цілий рік, насичений культурними 

заходами календар.  



ОРІДУ НАДУ при Президентові України  
МФО 820172  
р/р 31257280201032  
Державна казначейська служба України  
код ЄДРПОУ 23213365  
За проживання в гуртожитку П.І.Б. кімната, 
період  
в т.ч. ПДВ 

Увага! Оплата за проживання та бронювання  
здійснюється за такими реквізитами: 

Приклад заповнення: 
За проживання в гуртожитку 
П.І.Б - Шевченко Степан Григорович; 
Кімната – 201А,  
період  22.06.2018-29.06.2018 












