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АЛЬМАНАХ ОЗДОРОВНИЦЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

«Львівський залізничник» – комфортабель&

ний пансіонат з розвиненою інфраструктурою,

розташований у мальовничому й історично ці&

кавому куточку Криму – Судацькій долині. Від

Судака його відділяє гора Фортечна з Генуезь&

кою фортецею ХІV століття.

З балконів п’яти корпусів відкриваються чу&

дові краєвиди моря, гір і стародавньої фортеці.

Шість гектарів пансіонату – це прекрасний

парк, де ростуть місцеві й екзотичні рослини. Є

багато куточків для приємного відпочинку – літ&

ній кіноконцертний зал, затишні бари, басейни,

сауни, більярдна, перукарня, дискотека і, зви&

чайно, дитячий майданчик з казковими персо&

нажами і гойдалками. 

Номери з цілодобовою подачею гарячої і хо&

лодної води обладнано кондиціонерами, теле&

візорами і телефонами.

Працює бібліотека, є спортивні майданчики

для гри у теніс і бадмінтон. Облаштовано стоян&

ку для автомобілів. На гальковому пляжі розмі&

щено двоповерховий солярій, зручні лежаки з

екологічно чистого дерева, прісний душ.

На території пансіонату діють медичний пункт,

човнова станція з черговим рятувальником. Від&

почиваючі можуть взяти напрокат плавзасоби,

шлюпки, катери, пляжний і спортивний інвентар.

Згідно з даними СЕС, протягом кількох років

морська вода пляжу пансіонату – найчистіша на

південно&східному узбережжі Криму.

Пансіонат 

«Львівський залізничник»

Адреса:

АР Крим,
м. Судак,
вул. Приморська, 46

ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ



Курортний режим,

збалансоване харчу&

вання, фізкультура,

кліматотерапія та фі&

зіотерапія – це комп&

лекс лікувальних фак&

торів курорту. Непо&

вторний клімат Судака

покращує стан хворих

із захворюваннями ор&

ганів дихання, слуху,

нюху й дотику, опор&

но&рухового апарату,

підвищує імунітет.

Харчування чотири&

разове, для дітей –

п’ятиразове, з великою

кількістю свіжих овочів

і фруктів.
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«Львівський залізничник» пропонує котеджі 

з вишуканим дизайном, що відповідають євро&

пейським стандартам.
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Пансіонат «Галичина» розташований в ку&

рортному селищі Лазурне, що на екологічно

чистій Херсонщині, – перлині чорноморського

узбережжя. З одного боку омивається відкри&

тим Чорним морем зі своїми безкраїми золо&

тисто&піщаними пляжами, з іншого – Джерел&

гацькою затокою з найтеплішим мілководдям. 

Затоку і море розділяє найбільший за пло&

щею острів Джарелгач, на якому збереглася

первинна флора і фауна.

Це одне із улюблених місць сімейного відпо&

чинку. Сюди щорічно приїздять тисячі відпочи&

ваючих зі всієї України, Росії та інших країн

ближнього зарубіжжя.

Завдяки тому, що повітря збагачене киснем, а

також солями брому, хлору, йоду, воно має лі&

кувальні властивості, які застосовуються при

хворобах серця, легенів та нервової системи.

У селищі для відпочиваючих є все необхідне:

магазини, базар, аптеки, на пляжах працюють

розважальні заклади та атракціони, пропону&

ються екскурсії та поїздки до заповідника Аска&

нія&Нова, Скадовського дельфінарію та ліку&

вального джерела.

Пансіонат «Галичина» Львівської залізниці

розташований в центральній частині селища на

території 4,5 га. 

Два спальних корпуси розраховані на

118 осіб, зі стандартними номерами з балкона&

ми, обладнаними телевізорами, холодильни&

ками,  душем і туалетом.

Харчування в оздоровниці триразове, до&

свідчені кухарі готують смачні страви.

Для різноманітного дозвілля облаштовано

спортивний майданчик, встановлено столи для

більярду, настільного тенісу. Відпочиваючим

надається спортивний інвентар (шахи, м’ячі та

ракетки). 

Побудовано дитячий комплекс, тож дітлахи

завжди знайдуть заняття до душі. 

На пляжі до послуг відпочиваючих – безкош&

товні парасолі та роздягальня, можна взяти на&

прокат шезлонги, катамарани. 

Пропонуються водні атракціони й розваги. 

Пансіонат «Галичина» на чорноморському

узбережжі гостинно приймає усіх відпочиваю&

чих з травня по вересень.

Пансіонат «Галичина»

Адреса:

Херсонська область,
Скадовський район,
с. Лазурне
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База відпочинку «Красія» розташована за

60 км від обласного центру Закарпаття – міста

Ужгород, серед хребтів величних Карпат, в до&

лині чистої гірської річки Уж. Неповторні пейза&

жі гір, свіже повітря – все це створить прекрас&

ний настрій і дасть заряд енергії та бадьорості

на цілий рік.

До послуг відпочиваючих – гарна чотирипо&

верхова будівля бази, виконана в карпатському

стилі, затишні кімнати на будь&який смак, бар,

колиба, сауна, більярд, настільний теніс, диско&

тека.

На базі облаштовано затишні кімнати різного

рівня комфорту та місткості: три& і чотиримісні

номери (душ, туалет на поверсі), дво& і тримісні

номери з умивальником (душ, туалет на повер&

сі), двомісний напівлюкс (душ, туалет).

Для любителів катання на гірських лижах

працює гірськолижний комплекс «Красія», об&

ладнаний канатно&крісельною дорогою

(2100 м), дво& та чотиримісні канатні дороги,

працює сніжне запилення схилів. Довжина лиж&

них трас – від 750 до 4000 метрів.

Літній відпочинок організовується для груп

дітей та студентів. 

Харчування – чотириразове, меню розробле&

не з урахуванням вподобань та побажань дітей,

на основі традиційної української та закар&

патської кухні.

Поряд з комплексом протікає одна з найбіль&

ших річок в Закарпатті – Уж, що додає вигоди,

адже сонячні ванни та гірська прохолодна вода

заряджають енергією і бадьорістю.

У клубі, який знаходиться в корпусі, прово&

дяться дискотеки, вечори відпочинку. Для ак&

тивного відпочинку пропонується настільний

теніс, більярд, а також футбольний і волей&

больний майданчики. 

На базі відпочинку «Красія» працює інтернет&

клуб.

База відпочинку «Красія»

Адреса:

Закарпатська область,
Великоберезнянський район,
с. Кострино, 215


