SPORT &
RECREATION
COMPLEX

Спортивно-оздоровчий комплекс розта-

The sport and recreation complex is

шований у містечку Хирів Старосамбір-

situated in Chyriv (Staryi Sambir district) in

ського району, в передгір’ї Українських

the Carpathian foothills. It is situated 10 km

Карпат. За 10 км від комплекс знаходить-

from the border crossing point with the

ся пункт пропуску з Республікою Польща

Republic

(Смільниця – Коростенко).

Krościenko).

of

Poland

(Smilnytsya

–

готель

Номери готельного комплексу розрахо-

We offer apartments for 2 up to 6 people.

вані від 2-х до 6-ти осіб. Загальна кількість

The maximum number of guests - 500

місць становить близько 500 осіб.

people.

ресторан
al veneziano

Для обслуговування гостей працює
ресторан з повноцінним 3-х разовим
харчуванням

або у форматі "шведська

лінія". Окрім цього, на території діє ресто-

Our restaurant offers full board or buffet

ран по меню A la carte, де кожен гість

("Swedish table"). Besides that, there is an A

зможе обрати будь-яку страву на свій

la carte restaurant, where every guest will

смак з меню.

choose the dish that he/she likes best.

спортзал

Спортивний зал, площею 714 м² (17м² х

Our sport facilities of 714 m2 (17m2 х

42м² х 8м²), дозволяє повноцінно трену-

42m2 х 8m2) are suitable for adequate

ватися та проводити спортивні змагання

training

з футболу, волейболу, гандболу, баскетбо-

volleyball, handball, basketball games, and

лу, а також заняття бальними танцями.

ballet classes. Gym (220 m2). Outdoor

Тренажерний зал (220 м²). Також на тери-

facilities: a sand volleyball court (20m2 х

торії функціонують зовнішні спортивні

42m2), a synthetic surface football ﬁeld

майданчики: поле для пляжного волейбо -

(42m2 х 22m2), and a tennis court (35m2 х

лу (20м² х 42м²), футбольне поле з штуч-

20m2).

ним покриттям (42м² х 22м²) і тенісний
корт (35м² х 20м²).

and

organization

of

football,

СПА

До послуг відвідувачів ми пропонуємо відпо -

We offer our guests best conditions for

чинок в СПА (2000 м²):

a relaxing holiday in our SPA (2000 m2):

– чотири види саун: фінська, російська,
римська парна, соляний грот);
– соляний басейн з водою з Мертвого
моря;

- 4 types of saunas: a Finnish sauna,
a Russian banya, a Roman steam room, and a
salt cave);
- a salt water pool with Dead Sea water;

– критий 25-метровий басейн на 6 доріжок;

- indoor (6 lane by 25 meter) pool;

– зовнішнє джакузі;

- outdoor jacuzzi;

– аква-бар.

- aqua-bar.

СПА-комплекс працює:

Spa is open

з 10:00 до 22:00

From 10 : 00 - 22 : 00

Сауни: пн – пт з 15:00 до 20:00
сб – нд з 14:00 до 21:00

Saunas: Mon - Fri 15 : 00 - 20 : 00
And Sat-Sun 14 : 00 - 21 : 00

