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Протягом зміни для малюків завжди відкриті

двері в ігрову кімнату, дитячий майданчик, а

старші завжди знаходять заняття до душі у гурт&

ках – народного танцю, вокалу, «юний баскет&

боліст», «жвавий дельфін», психологічного тре&

нінгу. Разом із вожатими вони займаються фо&

то& і відеозйомкою, випускають фотогазету,

працюють у прес&центрі. Щодня на них чекають

також розваги та різноманітні конкурси, мульт&

фільми та захоплююче кіно.

Із завзяттям до перемоги дітлахи грають у

футбол, волейбол, настільний теніс, баскетбол,

піонербол, шахи та шашки. Щоранку – фізична

зарядка, яка допомагає прокинутись і загарто&

вує на весь день.

Цілодобово працюють медпрацівники, мед&

пункт облаштовано новими меблями, медич&

ним та побутовим обладнанням.

Діти харчуються шість разів на день в їдальні,

де їх обслуговують привітні працівники – куха&

рі, які завжди готують дуже смачно, калорійно і

лише з натуральних продуктів, з обов’язковим

включенням у раціон овочів, фруктів, соків. Го&

ловне, завжди можна попросити добавки!

Найулюбленішим

місцем 

у «Дубках» 

для дітей будь&якого

віку є басейн,

тут вони плавають 

під пильним наглядом

досвідченого 

плаврука, проводять

свято Нептуна 

й  Івана Купала.
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Пансіонат для батьків з дітьми ім. Ю.О. Гага&

ріна розташований у центрі санаторно&паркової

зони Євпаторії на території 6,55 га. Влітку він ві&

тає відпочиваючих теплим морем, ласкавим

сонцем, власним піщаним пляжем, затишними

спальними корпусами й естетично оформле&

ною територією, що створює особливу атмосфе&

ру відпочинку. 

Поруч розташовані парк ім. Фрунзе, дельфі&

нарій, акваріум, набережна, різноманітні дитячі

атракціони.

Крім того, за 9 км від Євпаторії розташовано

відділення пансіонату ім. Ю.О. Гагаріна —

«Прибережний», який працює лише влітку.

Пансіонат був відкритий в 1960 р. як пі&

онерський табір для літнього відпочинку дітей,

згодом йому було присвоєно ім’я Ю.О. Гагаріна. 

Табір став розширюватися, корпуси будува&

лися з розрахунком на використання їх для від&

починку в осінньо&зимовий період. У 1965&му

тут побував льотчик&космонавт Юрій Олек&

сійович  Гагарін, і зацікавлені зустріччю діти ви&

рішили створити музей, який відкрила перша

жінка&космонавт Валентина Володимирівна Те&

решкова.

Поступово було побудовано клуб, літню ест&

раду, танцмайданчик, а перед входом встанов&

лено металевий 4&метровий факел.

Пансіонат для батьків з дітьми 

ім. Ю.О. Гагаріна

Адреса:

АР Крим,
м. Євпаторія,
вул. Полупанова, 10
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Зводилися нові корпуси, медичний пункт, ре&

конструювалися кімнати в раніше збудованих

спальних корпусах з урахуванням потреб тру&

дівників, їх дітей та ветеранів магістралі.

Власний піщаний пляж, обладнаний сонцеза&

хисними навісами, кабінками для переодяган&

ня, розташований на відстані двох кілометрів

від пансіонату, для зручності відпочиваючих на

пляж їх доставляють автобусом.

Харчування в їдальні, оснащеній необхід&

ним технологічним і холодильним устатку&

ванням, спеціалізованими технологічними

цехами, – комплексне, якість приготування

їжі знаходиться під постійним наглядом ді&

єтсестри і медичного персоналу. Кваліфіко&

вані кухарі готують калорійні та смачні

страви.

При пансіонаті ім. Ю.А. Гагаріна працює ди&

тячий заклад оздоровлення, що приймає дітей

віком від 7 до 14 років. За одну зміну заклад

може прийняти 420 дітей, щорічно оздоров&

люється понад 1000 дітей працівників магіст&

ралі.

З дітлахами працюють вихователі, вожаті, ін&

структори з фізкультури та плавання.

Регулярно проводяться різноманітні культур&

но&масові заходи: спартакіади, конкурси, ігри,

концерти, день Нептуна, день іменинника та

інші. 




