
АЛЬМАНАХ ОЗДОРОВНИЦЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Купальний сезон у Малоріченському триває

до середини жовтня, літо сухе й малохмарне.

Територія бази – 0,18 га, на ній розміщено

12 дерев’яних котеджів зі спільними комуналь&

ними послугами. 

Берег Чорного моря знаходиться на відстані

500 м від бази. Пляжі дрібногалькові, є і скеляс&

ті дикі. Поруч є прекрасна блакитна бухта з

кришталево чистою водою.

Вічнозелені дерева й кущі милують око відпо&

чиваючих і укривають їх своєю тінню від літньої

спеки.

Місцевість багата архітектурно&історичними

об’єктами: храм&маяк Св. Миколая, музей істо&

рії мореплавства, водоспад Джур&Джур та бага&

то інших природних цікавинок.

Відпочинок у Малоріченському насичений і

різноманітний, любителі активного дозвілля

знайдуть заняття до душі. Можна попірнати з

аквалангом, вирушити в пішохідну або велоси&

педну прогулянку, порибалити, зайнятися ске&

лелазінням.
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База відпочинку розташована на узбережжі

Азовського моря в районі Арабатської стрілки,

за 100 км від Керчі. Місцевість зручна для відпо&

чинку: піщані пляжі з рівним дном, літо тривале

й тепле, спека пом’якшується морськими та бе&

реговими бризами. Купальний сезон триває з

травня до середини жовтня. На пляжі надають&

ся напрокат плавальні засоби.

Відпочивальники розміщуються у 24 три& і

п’ятимісних дерев’яних котеджах, де є все необ&

хідне для проживання. Одночасно база готова

прийняти 80 відпочиваючих.

На «Чайці» є все, що треба для відпочинку: не

потрібно привозити з собою посуд, постелі, па&

расолі від сонця, усе можна взяти на місці.

Обладнано кухонний блок для самостійного

приготування їжі. На території облаштовано ди&

тячі майданчики з гойдалками, розташовані ду&

шові й туалети. Заводчани власними силами за&

мінили баки у душових, для питної води, сміття,

встановили нове обладнання, холодильники,

придбали посуд, постільну білизну, меблі – усе

старе замінили новим. Проведено повну рекон&

струкцію душових і туалетів.

Поруч з базою відпочинку працюють їдальня,

магазин, продуктовий ринок.

Крім відпочинку на березі моря, бажаючі мо&

жуть замовити цікаві екскурсії по Кримському

півострову або помилуватися місцевою архітек&

турною пам’яткою – Арабатською фортецею,

що знаходиться на піщаній смузі між Арабатсь&

кою затокою й Сивашем. М’який клімат, тепле

море, чисте повітря – усе це сприяє повноцінно&

му здоровому відпочинку.

База відпочинку «Чайка» 

Київського 

електровагоноремонтного заводу

Адреса:

АР Крим,
Ленінський район,
с. Каменське
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Мальовниче Закарпаття завжди приваблю&

вало туристів своїми краєвидами, чистим повіт&

рям і особливим місцевим колоритом. База від&

починку «Плай» Київського електровагоно&

ремонтного заводу розташована серед гір та лі&

сів. Місцевість багата грибами, ягодами і цілю&

щими травами, тож відпочивальники під час

прогулянки можуть поповнити запаси. Клімат

гірський, із великою кількістю сонячних днів.

Розміщуються відпочиваючі у 10 дерев’яних

котеджах на три особи, зі всім необхідним для

проживання. Крім того, на базі є капітальні при&

міщення для цілорічного відпочинку з номера&

ми «люкс» зі зручностями на 2–3 осіб. Влітку тут

одночасно можуть розміщуватися 60 осіб,

взимку – 30.

База відпочинку «Плай»  

Київського 

електровагоноремонтного заводу

Адреса:

Закарпатська область,
Тячівський район,
с. Тарасівка




