
65037, Украина, Одесская обл., 

Овидиопольский р-н,

 с. Лиманка, пер. Южносанаторный, 2.

тел.: +380 93 2333331, +380 48 7190913, +380 48 7190914

Відкриваємо сезон ділових заходів!
Шановні партнери!

Пансіонат «Совіньйон» - ідеальне місце для проведення ділових заходів: конференцій, 
симпозіумів, семінарів, презентацій, тренінгів та майстер-класів.

Спеціальна ціна на 2-х місцевий номер «Стандарт» - 750 грн. / добу

У Вашому розпорядженні дві конференц-зали, VIP-зала та кімната для перемовин 
(Додаток 1). Сучасне технічне оснащення приміщень та персональний менеджер 
забезпечуть Вам продуктивну роботу.
Для учасників заходів ми пропонуємо зручні та комфортабельні номери (Додаток 2). 
Загальна місткість пансіонату - до 200 чоловік. Організаторам ділових заходів ми надаємо 
гнучку систему знижок.
Пансіонат забезпечує всі послуги харчування, необхідні для організації заходів: фуршети, 
банкети, бізнес- ланчі, кофе-брейки, а також комплексне харчування – сніданок, обід  та 
вечеря (Додаток 3).
Додатково для участників заходів ми забезпечуємо:

• безплатну парковку
• WiFi free
• ранній заїзд (з 06:00), пізній виїзд (до 18:00) за наявністю вільних номерів
• проведення корпоративного турніру в боулінг-клубі за пільговим тарифом
• відвідування SPA-центру Aqua Paradise за пільговим тарифом
• організацію экскурсій по м.Одеса

Примітка:
Пропозиція є дійсною на період з 1 січня по 30 квітня 2020 р.
Знижки даної пропозиції не підсумовуються до знижок інших акцій та пропозицій 
Пансіонату.
Для постійних клієнтів передбачено додаткові знижки на оренду конференц-залів.
Детальну інформацію Ви можете отримати на нашому сайті  www.sovinyon-
resort.com.ua або за телефоном.
Сподіваємося на взаємовигідне співробітництво!

http://www.sovinyon-resort.com.ua/
http://www.sovinyon-resort.com.ua/
http://www.sovinyon-resort.com.ua/


Додаток 1

ПРЕЙСКУРАНТ

                                                                   цін на оренду 
конференц-залів

         Устаткування: Проектор, екран, ноутбук, лазерна, указка, мікрофон, фліпчарт, столи, 
стільці-   
         парти, трибуна. 

Найменування Площа, 
м2

Місткість, 
чол.

Вартість 
оренди 

8 
годин

4 
години

Конференц-зала "Совіньйон" 297 240 10000 6000

Конференц-зала "Морський" 104 80 3600 2200

Кімната перемовин "Два 
капітани"

40 20 1500 750



Додаток 2

ПРЕЙСКУРАНТ

цін на номери

Примітка: Ціни вказані в гривнях без урахування ПДВ

   Додатково сплачується туристичний збір у розмірі 23 грн.62 коп. / особу / добу. 

Категорія 
номера

Площа, 
м2

Кількіст
ь місць в
номері

Кількість 
номерів

01.01-30.04.20

Стандарт 22 2 46 855 750

Люкс 40 2 6 1550

Люкс 
"Сімейний"

44 3 1 1600

Люкс Бізнес 64 2 1 1600

Бунгало 70 4 18 2000

Додаткове 
місце 300



Додаток 3

ПРЕЙСКУРАНТ

цін на харчування

    Ціни вказані в гривнях без урахування ПДВ.

.

Найменування Цена

Кофе-брейк от 65

Комплексний сніданок 150

Комплексний обід 180

Комплексна вечеря 170

Фуршет от 660

Банкет от 770

Банкет-Барбекю от 770


