
Готель  "Старий Відень"
Про готель Про готель ПроживанняПроживання
     Готель «Старий Відень» розташований у самому     Готель «Старий Відень» розташований у самому  
центрі  Трускавця,  за  дві  хвилини  від  головногоцентрі  Трускавця,  за  дві  хвилини  від  головного  
Бювету  №1.  Невелика  дерев’яна  триповерховаБювету  №1.  Невелика  дерев’яна  триповерхова  
будівля гармонійно влилася в архітектуру древньогобудівля гармонійно влилася в архітектуру древнього  
міста.  Будинок  було  споруджено  на  початку  20міста.  Будинок  було  споруджено  на  початку  20  
століття,  у  2007  році  було  завершено  його  повнустоліття,  у  2007  році  було  завершено  його  повну  
реконструкцію, і готель знов відкрив свої двері дляреконструкцію, і готель знов відкрив свої двері для  
гостейгостей..

ПослугиПослуги
●● 3-х  разове  платне  харчування  в  кращих3-х  разове  платне  харчування  в  кращих  

ресторанах містаресторанах міста
●● бронювання  екскурсій,  турів,  столиків  убронювання  екскурсій,  турів,  столиків  у  

ресторанахресторанах
●● трансфери:  Ж/Д,  Аеропорт  -  "Старийтрансфери:  Ж/Д,  Аеропорт  -  "Старий  

Відень"  -  Ж/Д,  Аеропорт  (Львів,Відень"  -  Ж/Д,  Аеропорт  (Львів,  
Трускавець і інші міста)Трускавець і інші міста)

●● виклик таксівиклик таксі
●● лімузин, авто на прокатлімузин, авто на прокат
●● охоронюване паркуванняохоронюване паркування
●● пізній виїзд / ранній заїздпізній виїзд / ранній заїзд
●● організація банкетів і урочистих заходів організація банкетів і урочистих заходів 

РесторанРесторании
     Кращі  ресторани  Трускавця  надають     Кращі  ресторани  Трускавця  надають  
ексклюзивну  20%  знижку  для  гостей  нашогоексклюзивну  20%  знижку  для  гостей  нашого  
готелю:готелю:

●● еетно-ресторан "Ё-моё"тно-ресторан "Ё-моё"
●● ресторан "Колобок"ресторан "Колобок"

ЕкскурсіїЕкскурсії
●● "Східниця. Урич""Східниця. Урич"
●● "Самбір – скарбниця духовності""Самбір – скарбниця духовності"
●● "Галицьке ранчо""Галицьке ранчо"
●● "Дрогобич. Нагуєвичі""Дрогобич. Нагуєвичі"
●● "Золота підкова Львівщини""Золота підкова Львівщини"
●● "Почаївська Лавра""Почаївська Лавра"
●● "Львів княжих часів""Львів княжих часів"

     У готелі є 28 номерів різних категорій.  Атмосфера     У готелі є 28 номерів різних категорій.  Атмосфера  
справжнього  відпочинку  гармонійно  поєднується  зсправжнього  відпочинку  гармонійно  поєднується  з  
чудовим оздобленням номерів та гостинністю персоналу.чудовим оздобленням номерів та гостинністю персоналу.  
Існує  гнучка  система  знижок  для  проживання  наІснує  гнучка  система  знижок  для  проживання  на  
довготривалий період.довготривалий період.

  Кожен номер готелю має:  Кожен номер готелю має:
●● рідкокристалічний телевізор рідкокристалічний телевізор 
●● кабельне телебачення з більш ніж 40 каналамикабельне телебачення з більш ніж 40 каналами
●● холодильникхолодильник
●● сейфсейф
●● столовий сервізстоловий сервіз
●● простора душова кабінапростора душова кабіна
●● індивідуальний набір косметикиіндивідуальний набір косметики
●● фенфен
●● халат, капці і три рушники на особухалат, капці і три рушники на особу

ЛікуванняЛікування
                      РеабілітаційноРеабілітаційно -  - діагностичнийдіагностичний
SPA-центр "Мед-Палас"SPA-центр "Мед-Палас"

●● Сучасні технології вітчизняної курортології іСучасні технології вітчизняної курортології і  
фізіотерапії, а також кращі досягнення світовоїфізіотерапії, а також кращі досягнення світової  
медицини; медицини; 

●● Різні процедури з використанням унікальнихРізні процедури з використанням унікальних  
властивостей мінеральних вод курортувластивостей мінеральних вод курорту  
Трускавець, які не мають аналогів в світі, а такожТрускавець, які не мають аналогів в світі, а також  
широкий спектр бальнеопроцедурширокий спектр бальнеопроцедур;;

КонтактКонтактии
        Готельний комплекс «Старий Відень»          Готельний комплекс «Старий Відень»  

●● Ел. адреса: marketing@svhotel.kiev.ua Ел. адреса: marketing@svhotel.kiev.ua 
●● Телефон: + 380674052922 Телефон: + 380674052922 
●● Адреса: Київ, Конча Заспа – дамба, вул.Адреса: Київ, Конча Заспа – дамба, вул.  

Старокиївська 22 Старокиївська 22 

                  Готель "Старий Відень"Готель "Старий Відень"
●● Телефон: Телефон: +3 +3 8 03247 72020 8 03247 72020 
●● Адреса: 82200, Львівська обл., м. Трускавець, бул.Адреса: 82200, Львівська обл., м. Трускавець, бул.  

Ю. Дрогобича 1.Ю. Дрогобича 1.
●● Сайт: Сайт: www.svhotel.com.uawww.svhotel.com.ua

http://www.svhotel.com.ua/

