
РОЗМІЩЕННЯ
ХЕРСОН

Ціни на 1 лютого 2019 року
                                                                                                                                                                            

№
п/п

Назва готелю Адреса Телефон Короткий опис
номерів

Вартість
одного місця

на добу
з 1 людини

Примітка Як добиратися

до місця
проведення

змагань 

із залізничного
вокзалу 

з автовокзалу

1.

Гуртожиток 
«Спорт 
школа»

вул. Петра 
Калнишевського, 2а

(0552)
26-66-75

чотиримісні номери,
зручності на поверсі,

гаряча вода,
люкс

180 грн.

250 грн.

15 хвилин 
пішки

тролейбус №1, 
зупинка стадіон 
«Кристал»
20 хвилин

маршрутка 
№ 30, 50 ,
зупинка 
стадіон 
«Кристал»
25 хвилин

2. Станція юних 
туристів

проспект Ушакова, 
17/2

(0552)
49-19-97

один 3-місний номер зі
зручностями

202 грн.

15 хвилин 
пішки

маршрутка 
№ 35,
зупинка вул. 9 
Січня

маршрутка 
№ 9, 6
зупинка вул. 9 
Січня

 два 2-місних зі
зручностями

202  грн

7-, 8-місні номери,
зручності на поверсі,

гаряча вода
111 грн.

3. Гостьовий дім 
«Придніпров
ський»

095-248-
33-36

2-місний «стандарт» зі
зручностями

200 грн. 20 хвилин на
тролейбусі №3

2-місний (півлюкс) зі
зручностями

275 грн.

4. Хостел 
«Классік»

Сенявіна, 11б 050-101-
46-06

3-5-місний зручності на
поверсі, гаряча вода

150 грн. 20 хвилин на
громадському

транспорті2-місний зручності на
поверсі, гаряча вода

200 грн.

2-місний зручності на
поверсі, гаряча вода

225 грн.



5. «Нінель» Вул. Белинського, 
22

050-396-
37-17

1-місні номери зі
зручностями,
гаряча вода

2-місні номери зі
зручностями,
гаряча вода

3-місні номери зі
зручностями,
гаряча вода

290 грн. 

200 грн.

130 грн. 

15 хвилин
пішки

маршрутка
№ 35

зупинка ЦУМ маршрутка 
№ 38,
зупинка 
центральний 
ринок

6. «Фрегат» Вул. Ушакова, 2 099-610-
41-96

hotelfregat.
com

1-місні номери зі
зручностями,
гаряча вода

2-місні номери зі
зручностями,
гаряча вода

3-місні номери зі
зручностями,
гаряча вода

450 грн.

325 грн.

250 грн.

10 хвилин
пішки

маршрутка 
№ 35, 9,
зупинка вул. 
Суворова

маршрутка 
№  6,
зупинка 
«Фрегат»

Місце проведення змагань – ДЮСШ з шахів і шашок Херсонської міської ради (м.Херсон, вул. Соборна,18)
Проїзд від залізничного вокзалу – маршрутка №35, 9, зупинка ДК «Шмідта».
Проїзд від автовокзалу – маршрутка №9, зупинка ДК «Шмідта», маршрутка №6, зупинка вул.Суворова.

Федерація шахів Херсонської області - Хорошавіна Оксана Володимирівна (095-843-41-48)


