
ГОТЕЛЬ.  

Гуртожиток готельного типу Одеського 

регіонального інституту державного 

управління (далі – Готель) розташований 

у самому мальовничому курортному 

куточку міста Одеси – Аркадії. Це дуже 

вдало для початку знайомства з Одесою - 

одним з найкрасивіших міст 

чорноморського узбережжя, який 

абсолютно заслужено називають 

«перлиною біля моря».  

 

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» - поєднання 

чистого повітря, моря, квітів, літа, 

романтики та кохання. 

 

Готель буде зручним як для 
короткочасного візиту, так і для 
довгострокового перебування:  

будь то подорожі з родиною, 
відпочинок з друзями  
або ділове відрядження 

 

ПРИ ЦЬОМУ ПОСЛУГИ 
ПРОЖИВАННЯ Є ДІЙСНО 

НЕДОРОГИМИ! 
 

НОМЕРИ. Разом з 

іншими готелями, наш 

також відповідає певним 

вимогам сучасності. Ми 

турбуємося про Ваш 

комфорт, гостинно 

приймаючи усіх відвідувачів та гостей 

міста. Кваліфікований персонал постійно 

слідкує за чистотою та наявністю всього 

необхідного у номерах відвідувачів.  

Готель пропонує 

проживання в одно-, дво- та 

тримісних номерах від 

економ-класу до 

полулюкса. У кожному 

номері: 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 
СТАНОВИТЬ 100 ГРН. 

 

Поряд працює їдальня 

та буфет, де є можливість 

проведення банкетів та 

фуршетів. Для більш 

вимогливих відвідувачів 

на території працює кафе-

бар «Поляна». 

Співробітники готелю допоможуть Вам 

зорієнтуватися в місті, порекомендують 

відвідати найбільш цікаві пам'ятки та 

музеї Одеси, 

викличуть таксі, а 

головне нададуть 

привітний прийом, що 

так властивий 

одеситам. 

 

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ: 

• 24-годинна стійка реєстрації  

• Парковка 

• Щоденне прибирання номерів 

• Регулярна заміна білизни та 

рушників 

• Послуги пральні 

• Замовлення таксі 

• Камера зберігання багажу 

• Сімейні номери  

• Опалення 

• Ліфт 

• Місця для куріння 

 

ТРАНСПОРТ. 

Готель розташований у місці із вдалою 

транспортною розв’язкою та насиченою 

інфраструктурою. Залізничний вокзал 

знаходиться в 15 хв. їзди на автомобілі, 

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 Готелю – ідеальне 

поєднання не тільки відпочинку, а й 

бізнесу. У приміщеннях Інституту, що 

розташований поряд з Готелем, до Ваших 

послуг сучасний актовий зал на 400 місць 

і  цілий комплекс аудиторій та конференц-

залів, призначених для проведення 

офіційних заходів будь-якого формату: 

ділових зустрічей, конференцій, 

тімбілдінга, презентацій, семінарів, 

тренінгів, з'їздів, форумів.  

Кожен зал укомплектований всією 

необхідною технікою та мультимедійним 

обладнанням: екранами, мікрофонами, 

фліп-чартами тощо. 

Крім того, персонал нашої їдальні із 

задоволенням пропонує Вам кави-брейки 

та бізнес-ланчі, щоб тривалість 

переговорів та зустрічей не турбувала Вас 

і Ваших партнерів.  

 

РОЗВАГИ. 

Зупинившись у нас 

Ви можете відвідати: 

• Аркадію.  Центр 

санаторно-

розважального району 

Аркадії із затишними 

кафе з видом на море і популярними 

літніми та зимовими нічними клубами, 

торговими центрами, ресторанами.  

До Головної алеї Аркадії - 7 хв. пішки  

• Море.  До моря - 7 хв. Пішки 

• Нічні клуби.  До нічних клубів 

"IBIZA" "BONO" "ITAKA" та ін. - 7 хв. 

пішки 

• Торгівельний центр "Сади 

Перемоги" - 1 хв. пішки 

• SPA-центр "Ark-SPA". 1 хв. пішки  

• Фітнес-центр "Спортлайф" - 1 хв. 

пішки 

• Торгівельно-розважальний 

комплекс «5 елемент» - 5 хв. пішки 

• До історичного центру міста 30 

хвилин на транспорті. 

Південна столиця подарує Вам повне 

відчуття щастя, море посмішок і гарного 

настрою. Тут безперервно кипить життя, 

що завжди цікаве: ресторани, нічні клуби, 

безліч історичних місць, відкритих для 

відвідування цілий рік, насичений 

культурними заходами календар.  

Побувавши в Одесі хоч раз, ви 

полюбите це місто назавжди. Мальовничі 

краєвиди і архітектурні шедеври для Вас 

будуть приправлені старовинними 

легендами про історію Одеси. Стара 

Одеса зачарує своїм шармом і 

незвичайною атмосферою. Відомі у 

всьому світі Одеські дворики, гостинність 

одеситів, а також безліч цікавих і 

незвичайних легенд - все це чекає гостей 

Південної Пальміри, місто в яке хочеться 

повернутися. 

 

65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 
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ГУРТОЖИТОК  
ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ 

Одеського регіонального інституту 
державного управління 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ТИХ ХТО ЛЮБИТЬ 
МАНДРУВАТИ НАОДИНЦІ, СІМ’ЄЮ  

АБО ВЕЛИКОЮ КОМПАНІЄЮ - 
ПРИЇЗДЖАЙТЕ ДО НАС! 

 
 

БАЖАЄМО ПРИЄМНОГО ВАМ 
ВІДПОЧИНКУ! 
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