
С ТА Н Д А Р ТНІ  ТА РИФИ

При бронюванні через сайт Senator Hotels and Apartments Ви гарантовано отримуєте 
Найкращий Доступний Тариф, який може бути знайдений в мережі Інтернет. Перевірити 
Найкращий Доступний Тариф на необхідний період Ви можете тут.

—  ЦІНИ  —

ТИП 
АПАРТАМЕНТУ

ОПИС

ТАРИФИ, €

1-6 ДІБ ПО-
ТИЖ-
НЕВО

ПО-
МІСЯЧНО

ДОВГО- 
СТРОКОВО

ПН-ЧТ ПТ-НД

Класичний 
номер

Готельний номер
Площа: 18 кв. м
Тип ліжка: 2 односпальних / 1 двоспальне
Кухня: відсутня. Міні-холодильник, чайник, все 
необхідне для приготування чаю та кави
Ванна кімната: душова кабіна 

85 85 85 80

Д
ог

ов
ір

на
Стандартний 
номер

Готельний номер
Площа: 24 кв. м
Тип ліжка: 1 двоспальне 
Кухня: відсутня. Міні-холодильник, чайник, 
все необхідне для приготування чаю та кави
Ванна кімната: ванна

105 95 95 90
Д
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Апартамент 
“Студіо”

Апартамент складається з вітальні, 
міні-кухні, спальні та ванної кімнати
Площа: 45 кв. м
Тип ліжка: 1 двоспальне. Розкладне ліжко 
на вимогу
Кухонний куточок: міні-холодильник, 
мікрохвильова піч, чайник, варильна поверхня
Ванна кімната: ванна, пральна машина

150 140 140 105

Д
ог

ов
ір

на



• Вказані ціни діють з 1 липня 2016
• Вказані ціни є інформативними, актуальний Найкращий Доступний Тариф Ви можете знайти  через сервіс онлайн 

бронювання на нашому сайті 
• Ціни вказано у ЄВРО. Оплата приймається лише в українських гривнях згідно з комерційним курсом, 

що встановлено на день сплати
• Ціни вказано за одну добу за один апартамент за умови двомісного розміщення. Вартість проживання третьої 

особи складає 50 ЄВРО на добу
• Ціни можуть змінюватися без попереднього повідомлення 
• ПДВ включено у вартість проживання

ТИП 
АПАРТАМЕНТУ

ОПИС

ТАРИФИ, €

1-6 ДІБ ПО-
ТИЖ-
НЕВО

ПО-
МІСЯЧНО

ДОВГО- 
СТРОКОВО

ПН-ЧТ ПТ-НД

Двокімнатний 
апартамент:

• Апартамент 
“Комфорт”

• Апартамент 
“Егоїст”

• Апартамент 
“Частий Гість”

• Апартамент 
“Гурман”

Апартамент складається з вітальні, 
кухні, спальні та ванної кімнати
Площа: 55-65 кв. м

Тип ліжка: 2 односпальних/ 1 двоспальне. 
Розкладне ліжко на вимогу

Кухня: повністю обладнана та 
укомплектована кухня

Ванна кімната: ванна чи гідромасажна 
ванна. Душова кабіна в деяких 
апартаментах, пральна машина
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Апартамент 
“Представ-
ницький”

Апартамент складається з вітальні, 
кухні, спальні, ванної кімнати та 
додаткової вітальні з плазмовою 
панеллю і м’яким куточком, 
розташованої на другому поверсі 
апартаменту
Площа: 90 кв. м

Тип ліжка: 1 двоспальне. Розкладне ліжко 
на вимогу

Кухня: повністю обладнана та 
укомплектована кухня

Ванна кімната: ванна і душова кабіна, 
пральна машина

315 265 265 205
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Апартамент 
з двома 
спальнями

Апартаменти з трьома вітальнями, 
двома кухнями, двома спальнями та 
двома ванними кімнатами
Площа: 120 кв. м

Тип ліжка: 2 двоспальних Розкладне ліжко 
на вимогу

Кухня: 2 повністю обладнані та 
укомплектовані кухні

Ванна кімната: 2 ванни, пральна машина

445 365 365 285
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