
Прайс 

на інтерактивне екскурсійне обслуговування у 

культурно-туристичний комплекс “Етносело” 

на 1.10. 2020 

Парк – територія відпочинку з арт об*єктами, дитячими та 
спортивними майданчиками, пляжною зоною та зонами активного 
відпочинку для дітей та дорослих. 

Ставок з прісною водою 

Альтанка (обладнана столами та лавами на 60 місць) 

Альтанка (обладнана столами та лавами на 50 місць) 

Альтанка (обладнана столами та лавами на 40 місць) 

Альтанка з кухнею (обладнана столами та лавами на 70 місць) 

Альтанка (на 10 місць) 

Рукомийник 

Туалет вуличний 

 

Вхід – 1 осіб – 10 грн – 1 год 

Оренда мангала –– 50 грн – 2 год 

Дрова для мангала 1 в*язка – 60 грн 

Оренда кухні (прибирання, електроплита, холодильник, вода проточна, 
електрочайник) – 500 грн 

Оренда обладнання для барбекю  

Мангал – 200 грн – 10 год 

                 300 грн – 10 год 

Решітка –  35 грн – 10 год 

Решітка –  50 грн    10 год 



Шампури (6 шт) – 35 грн – 10 год 

Топор –     40 грн – 10 год 

Казан 15 л – 65 грн – 10 год 

Казан 7 л       35 грн – 10 год 

 
Особливості гостинності ціни – за домовленістю, відповідно до сезону 
Національна кухня Меню обговорюється 
 
 

Прайс на садибу 
Степна 20 (9 місць) 

У будинку 
Кухня 
Wi-Fi 
Душ,  
санузел  
бойлер, 
Опалення 
Електрочайник 
TV 
Камін 
Твердопаливний котел 

У дворі 
Гойдалка,  
Лавки  
Квітник  
Мангальний майданчик 
Двір забетонований 
 

Сауна –  
Перші дві години  600 
грн, наступна година 100 
грн 
Тренінговий зал - 1год – 
100, без апаратури 
Санвузол на вулиці 
 

Безпека 
Аптечка 
Вогнегасник 
Чергове нічне освітлення 

  

Вартість перебування за 
добу з 14.00 до 12.00 
наступного дня 

З людини 250 грн 
З дитини від 6 до 14 
років - 150 грн 

Додатковий час 
обраховується так: 1 год- 
100 грн за групу взагалі 

Вартість перебування 
без ночівлі  

З 1 особи – 100 грн 
З 6 до 14 років – 50 грн 

 

Вартість розміщення на 
розкладачці 

1 особа 200 грн 
З дитини – 150 грн 

 

Оплата  Готівка Безготівковий 
розрахунок + 10 % від 
вартості 

Харчування  
За домовленістю  
 

Кетеринг 
Харчування на добу – 
250 грн  

Послуга мангальщика – 1 кг 
мяса – 100 грн Кетеринг  
Меню обед 
Суп сельский – 30 грн 
Кулеш с мясом – 30 грн 
Чай – 10 грн, кофе – 15 



грн 
Все в одноразовой 
посуде. 

https://hotel-saduba-
duvosvit.business.site/? 

  

 
Садиба «Дивосвіт» 
Спеціально для Вас Садиба ”Дивосвіт” приготувала сімейний відпочинок на подвір’ї української 
хати. Вас чекають затишок біля теплої печі, домашні тварини та пташиний двір. Кожного дня – 
нові пригоди з дитячим аніматор, цікаві подорожі та мандрівки Південними степами України. Для 
Вас стане незабутнім враженням комплекс банних послуг, як то масаж, аромопари тощо. 
Приїжджайте самі і запрошуйте своїх друзів. 

Садиба сільського зеленого туризму була збудована 2012 р. 

Вона побудована з цегли, дерева, ракушняку, покрита черепицею. 

Кількість поверхів: 2. 
Вода: стаціонарна у домі,  свердловина. 
Кухня:  електрична плита, дров’на піч, камін, літня кухня. 
Сертифікат відповідності міжнародної організації «Green tour», Включено до стратегічної 
програми історико-культурного та курортно – туристичного розвитку. Сертифікат 2 категорії 
Садиб зеленого туризму. 
Господарі: майстри народних промислів. 
Історична реконструкція: приготування традиційної їжі, випікання хлібу, традиційний одяг, а 
також майстри класи  вишивки, ткацтва, гончарства, бісероплетіння, соломкоплетіння. 
Відпочиваючим надаються: 
окремі кімнати:  
 двомісні ___3___ площею____12_______м2 
тримісні ___1___ площею____15_______м2 
Всього 9 місць. 
Санітарні місця: туалет в будинку, туалет на вулиці, душ, сауна. 
Можна користуватися кухнею, посудом  для приготування їжі. 
Можна паркувати автомобіль у дворі. 
Можна привозити домашню тварину(господарь відповідає за життя і здоров’я тварини). 
Можна перебувати з дітьми( батьки повністью відповідають за життя і здоров’я дитини). 
Можна дивитися спутникове телебачення, інтернет. 
Можна користуватися двокамерним холодильником. 
Віддаленість від садиби: 
автобусна (залізнична) станція __25__км. 
медична допомога __9__км. 
музей, історичні пам’ятки __30__км. 
ресторан, кафе, бар __9__км. 
магазин, базар __4__км. 
переговорний пункт, пошта __4__км. 
можливість їздити на конях __10__км. 
можливість полювати __2__км. 
можливість ловити рибу ___0_км. 
можливість купатися __0__км. 
можливість покататися у човні __0__км. 
Є членом Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. 

https://hotel-saduba-duvosvit.business.site/?
https://hotel-saduba-duvosvit.business.site/?


 
Прайс на садибу для маломобільних 

Кошового 21 (6+6 місць) 
У будинку 
Кухня 
Душ, санузел 
Опалення пічне + 
електричне 
Електрочайник 
TV 
Душ 

У дворі 
Гойдалка,  
Лавки  
Квітник  
Мангальний майданчик 
Двір забетонований 
 

Більярд, тенісний стіл 
100 грн – 1 год 
Години роботи з 8.00 до 
22.00 

Безпека 
Аптечка 
Вогнегасник 
Чергове нічне 
освітлення 

  

Вартість перебування за 
добу з 14.00 до 12.00 
наступного дня 

З людини 250 грн 
З дитини від 6 до 14 
років - 150 грн 

за будинок повністю 
Східний та західний бік  
3000 грн 

Вартість перебування 
без ночівлі  

З 1 особи – 100 грн 
З 6 до 14 років – 50 грн 

 

Вартість розміщення на 
розкладачці 

1 особа 200 грн 
З дитини – 150 грн 

 

Оплата  Готівка Безготівковий 
розрахунок 

Харчування Нема   
Автопраковка  У дворі Біля двору 
https://availability-
hostel.business.site/? 

  

 
Прайс на садибу «Адмінбудинок» 

Кошового 26 (2 + розкладне місце особи) 
У будинку 
Кухня 
Душ з бойлером 
Опалення пічне 
Електрочайник 
TV 
Санвузол  

У дворі 
Альтанка 
Лавки  
Квітник  
Мангальний 
майданчик 
Санвузол 
Літній душ 
 

 

Безпека 
Аптечка 
Вогнегасник 

  

https://availability-hostel.business.site/?
https://availability-hostel.business.site/?


Вартість перебування за добу з 14.00 до 
12.00 наступного дня 

З людини 250 
грн 
З дитини від 6 
до 14 років - 
150 грн 

за будинок 
повністю 
Східний та 
західний бік  
3000 грн 

Вартість перебування без ночівлі  З 1 особи – 
100 грн 
З 6 до 14 
років – 50 грн 

 

Вартість розміщення на розкладачці 1 особа 200 
грн 
З дитини – 
150 грн 

 

Оплата  Готівка Безготівковий 
розрахунок 

Харчування Нема   
Автопраковка  У дворі Біля двору 
https://www.facebook.com/groups/1613105895674123/   

 
Активний відпочинок 
 
Відстань між домами 5 – 7 хвилин  
Можливі мови спілкування  
російська 
українська 
телефон 
 
Всі ціни обговорюємо та надаємо бонуси 
0960827907 - Ольга 
0992287161 – Марина 
https://www.google.com/maps/place/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B0+
%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1
%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83+%22%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B
E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%22/@47.9991534,35.7298073,16.75z/data=!4m16!1m7!3
m6!1s0x40dc403ad263978d:0x77ec9c7504e7a11c!2z0JLQvtC70YzQvdGP0L3RgdC60LjQuSDRg
NCw0LnQvtC9LCDQl9Cw0L_QvtGA0L7QttGB0LrQsNGPINC-
0LHQu9Cw0YHRgtGM!3b1!8m2!3d47.9587398!4d35.4286548!3m7!1s0x40dc3a09cc30c7ad:0xd
565bb457b149548!5m2!4m1!1i2!8m2!3d48.000876!4d35.7327506 

https://www.facebook.com/groups/1613105895674123/

	Садиба «Дивосвіт»

