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За попереднім замовленням пансіонат «Прибій»
надає послуги трансферу.
Розташований пансіонат «Прибій» на косі Арабатська
Стрілка. Зі східного боку коси розлилося легендарне
о.Сіваш, що багате невичерпними запасами лікувальної
грязі, а морська ропа якого за лікарськими властивостями
не поступається ропі Мертвого моря. Вся західна частина
стрілки, що звернена до Азовського моря, являє собою
залитий сонцем пляж. Пологий берег суцільно складається
з піску і дрібних мушлей. Його підводна частина неглибока
і прогрівається до 28-30°, що дозволяє довго приймати
морські ванни, а це особливо важливо – дітям.
Теплий і м’який клімат, цілюще повітря, що насичене іонами
брому і йоду, а також розвинена інфраструктура – створюють
цьому неповторному куточку землі імідж унікального
курорту.
На території пансіонату є дендропарк. Через дорогу
знаходиться бальнеологічна лікарня, в якій лікують
захворювання центральної та периферійної нервової систем,
серцево-судинну систему, опорно-руховий апарат, гіпертонію
та остеохондроз.
Пансіонат «Прибій» пропонує 2-х, 3-х та 4-хмісьні номери
економ класу, полу-люкс, а також двокімнатні номери люкс.
Економ клас: санвузол і душові на поверсі.
Стандарт: номер з балконом, обладнаний санвузлом,
душовою, холодильником.
Полулюкс: номер балконом, обладнаний душовою кабіною,
холодильником, кондиціонером, телевізором.
Люкс: двокімнатний номер, що складається з передпокою,
спальні, вітальні та ванної кімнати. В ньому наявні одне
двоспальне ліжко та розкладний диван. Крім того,
обов’язковими опціями є: кондиціонер, холодильник,
телевізор, чайник, посуд та зона відпочинку.

Інші послуги:

цілодобова автостоянка;
спортмайданчик
(волейбол/баскетбол,
мініфутбол);
ігровий зал (більярд,
настільний теніс);

Об’єкти для дозвілля та оздоровлення, що
знаходяться поблизу пансіонату:
•

водолікарня у селі Генічеська Гірка;

•

термальні джерела у селі Щасливцеве;

•

дельфінарій в селі Генічеська Гірка;

•

аквапарк в селі Генічеська Гірка;

•

спортивна база для занять кайтсерфінгом;

•

екскурсії в заповідник Асканія-Нова, піщаного масиву
Олешківські піски;

•

заповідник «Острів Джарилгач».

дитячий ігровий
майданчик;
місця для самостійного
приготування їжі;
послуги трансферу.

