
Зустрічай літо в Плай 
 
4 дні – 1250 гривень 
Ваше місто/Київ – Сколе – Ваше місто/Київ 
 
У вартість входить 

Проживання в обраному готелі; 3 дні, 2 ночі 
3 сніданка; 
Відвідування музею; 

Медична страховка. 

У вартість не входить 

Залізничні квитки; 
Додаткове харчування; 
Послуги на території ГК «Плай»; 

Особисті витрати. 

 
Додаткова інформація 
Зверніть увагу: ви можете продовжити відпочинок на будь-яку кількість днів. 
 
Готель "Плай" 
1/2 DBL "Стандарт" (BB) - 1450 грн з 1 особи 
Діти до 12 років - 850 грн. 
Готель Поруч 
1/2 DBL "Стандарт" (BB) - 1250 грн з 1 особи 
Діти до 12 років - 850 грн. 
 
День 1 Ваше місто/Киев – Сколе 
Збір групи разом із представником Феєрії на Центральному залізничному вокзалі. 
*Квитки на потяг Київ - Сколе - Київ можна придбати у нас. Ви також можете самостійно дістатися на машині 
або будь-яким іншим зручними для вас транспортом. 
 
День 2-3 Сколе 
Прибуття в Сколе. Трансфер в ГК «Плай». Сніданок. Поселення в готель. До ваших послуг: 
- літні басейни - для тих, хто вміє плавати, і для тих, хто мріє навчитися, гірськолижний курортний комплекс 
«Плай» пропонує приємну новину. Два басейни, і кожен чекає на вас. 
Головний басейн – це широке водне плесо 30 х 20 м. завширшки із кришталево чистою водою оптимальної 
температури. Ви можете плавати у ньому чи просто відпочивати, тренуватися й ставити рекорди, або 
спілкуватися. Півтораметрова глибина робить дозвілля і комфортним, і безпечним. 
Басейн по периметру обставлений шезлонгами та лежаками. Над ним обладнана Lounge Zone з приємним 
та різноманітним асортиментом страв та напоїв. Ви можете слухати музику, приймати сонячні ванни та 
куштувати смачні напої одночасно. 
- гірська екологія - повне єднання з природою є безцінним внеском у Ваше здоров’я. Наповніть себе 
внутрішньою гармонією природи та відновіть сили. Відпочинок у Карпатах, що поєднали мальовничу 
природу і відмінну екологію, має свій неповторний характер та подарує вам безліч вражень. 
- підйом на Карпатські вершини - для підйому використовуються підйомники фірми Doppelmayar довжиною 
близько 1 км. 
- спа-центри - це унікальне місце, для відпочинку тілом та душею. 
- музей Бойківської та Гуцульської культури - цікавою особливістю комплексу є музей карпатського побуту та 
культури. Тут зібрані різні експонати карпатського життя та побуту, а саме кузня, ткацький та столярний 
цехи, бринзарня та інші предмети. 
- інші розваги - більярдний зал, боулінг, дискотека, спортивні зали. 
 
День 4 Сколе – Ваше місто/Київ 
Сніданок. Виселення із номерів. Вільний час. Трансфер на залізничний вокзал в місто Сколе. 

https://play-karpaty.com/hotely/hotel_play
https://play-karpaty.com/hotely/hotel_poruch

