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Спортзал має прос&

торі майданчики для

гри у баскетбол і во&

лейбол, шведську

стінку і навісні ослони

для тренування м’язів,

хребта та укріплення

суглобів. 

Справжня гордість

санаторію – басейн

на п’ять доріжок по

25 м. Блакитна вода,

вмонтовані пристрої

гідромасажу, підвод&

не освітлення у вечір&

ній час, приємна музика не втримають вас від

заманливої спокуси поплавати. Заняття в

спортзалі проводяться на сучасних тренаже&

рах.

Для дозвілля відпочиваючих в санаторії пра&

цюють більярдна, кімнати відпочинку, фіто&

бар, бібліотека, кіноконцертний зал, танцмай&

данчики, музей санаторію, влаштовуються

концерти, відвідування різноманітних виста&

вок. Пропонуються екскурсійні тури на батьків&

щину М.Гоголя, кінний завод, до Мгарського

чоловічого монастиря, знаменитої керамікою

Опішні.

Весь працюючий персонал прагне постійно

підвищувати якість обслуговування і тримати

його на висоті.
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Я Санаторій — дитячий оздоровчий центр

«Мрія» 

Адреса:

АР Крим,
м. Євпаторія,
вул. Горького, 40

Санаторій «Мрія» знаходиться на західному

березі Криму, в місті&курорті Євпаторія. Чудові

пляжі з оксамитовим піском, пологий спуск до

чистого і теплого моря дозволяють відпочивати

тут всією родиною. Недарма курорт отримав

статус Всеукраїнської дитячої оздоровниці.

Тут відпочивають, набираються сил і прохо&

дять курс лікування дорослі і батьки з дітьми від

4 років.

А почалося все понад півсторіччя тому, у

1958 році, коли на березі мілководної затоки, у

сприятливій кліматичній зоні, що дозволяє ви&

користовувати цілющі природні фактори у ліку&

вальних цілях і для профілактики захворювань,

з’явився «маленький Артек», який приймав за

одну зміну 900 дітей. А вже в 1964 році керів&

ництво дороги прийняло рішення зробити його

цілорічним. 

З тих пір будівництво і благоустрій оздоров&

ниці, реконструкція її споруд не припиняються.
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Сьогодні «Мрія» має 10 корпусів на 950 місць,

двоповерхову їдальню, що дозволяє обслугову&

вати одночасно всіх відпочивальників, два пля&

жі, обладнані всім необхідним для відпочинку і

безпечного купання, волейбольний і баскет&

больний майданчики, футбольне поле, спортив&

ний зал и критий плавальний басейн, сауну, бі&

льярдні салони, зимовий і літній клуби, бібліоте&

ку, бари і багато іншого для комфортного відпо&

чинку.

На території санаторію розташована церква

святого рівноапостольного князя Володи&

мира. 

Для відпочиваючих працюють тренажерний

зал, спортмайданчики, зал для настільного тені&

су, пральня, кабінет косметолога, танцмайдан&

чики. 

Оздоровниця пропонує комплекс послуг:

комфортабельний побут, раціональне харчу&

вання, ефективне лікування, спортивні, оздо&

ровчі, культурні програми.


