
 

Санаторій «Кришталеве джерело», 
Закарпатська область Свалявський район 

с.Солочин  
info@kryshtaleve-dzherelo.com.ua 

 

 

    
Низький 

сезон 
Середній 

сезон 
Високий 

сезон 
Зимові 
свята   

Категорія номеру 
Кіл. 

місць 
02.02.18-
28.04.18  

09.01.2018-
01.02.2018 

 
 29.04.2018- 
27.05.2018 

28.05.18-
20.09.18 

29.12.17-
08.01.18 

 

Заг-на 
к-ть 

номері
в 

Одномісний, 12 кв.м  1 1100 1200 
  

10 

Одномісний "+", 15,5 кв.м  1 1220 1300 
  

22 

Двомісний,18 кв.м  2 800 850 
  

27 

Двомісний "+", 23 кв.м  2 950 1040 
  

10 

Двомісний з роздільними 

ліжками, 17 кв.м  2 
740 800 

  
14 

Напівлюкс,30 кв.м 2 1120 1240 
  

7 

Напівлюкс, 35 кв.м  2 1300 1400 
  

3 

Напівлюкс, 41 кв.м  2 1230 1350 
  

9 

Люкс, 52 кв.м  
2 1450 

1550 
  

2 

 

ціни вказані в гривнях (за одну особу) 

У вартість проживання включено наступні послуги: 

* Сніданок 

* Відвідування тренажерного залу 

* Парковка 

* Wi -Fi  

* Відвідування плавального басейну ( 1 год/на добу для кожного проживаючого в номері) 

Санаторій не приймає дітей віком до 3 - х років 

При проживанні однієї людини в двохмісному номері і номері вищої категорії оплачується 

додатково 70% від  вартості проживання. 

Додаткове місце( проживання, харчування, лікування) надається в номерах категорій: напів люкс, 

30 кв.м; напів люкс,35 кв.м; напів люкс,41 кв.м та люкс, 52 кв.м. Вартість додаткового місця в вище 

прописаних номерах: 

 Розміщення дітей віком від 3-х до 10- ти років 50% від вартості вибраної категорії номеру 

 Розміщення дітей віком від 10-ти до 16- ти років 60% від вартості вибраної категорії номеру 

 Розміщення осіб віком понад  16- ти років 70% від вартості вибраної категорії номеру 

Проживання з хатніми тваринами заборонено 

Туристичний збір оплачується окремо в розмірі 0,5 % від вартості проживання. 

Вартість базового лікування 200 грн в день 

Обід та вечерю Ви можете обрати окремо 
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Обід - 100 грн 

Вечеря -100 грн 

Заїзд – 00:00 

Виїзд – 23:00 

Приємного відпочинку! 

 

Адміністрація санаторію «Кришталеве джерело» залишає за собою право на зміну цін та 

інформації, яка вказана вище. 

 

* При бронюванні проживання   штрафні санкції вступають в силу за 14 календарних днів до дати 

заїзду.                                                                                                      

** При відміні бронювання, вилучається штрафна санкція в розмірі 2 діб  вартості путівки. 

*** При бронюванні оплачується за 2 дві доби вартості путівки 

**** У випадку, якщо необхідно скоротити  заброньований період  ( виїхати раніше) під час 

проживання  і повідомивши про це не менше ніж за три доби до дати виїзду, штрафна санкція 

вступає в силу в розмірі однієї доби проживання за кожний заброньований номер. 


