
Ціни та графік роботи
« Криве Озеро.POOL» 

Спортивний басейн

Комплекс "Криве Озеро.Pool"

Кухня

Бар

Кальяни

07:00 - 09:00

10:00 - 20:00

12:00 - 19:00

11:00 - 20:00

12:00 - 19:00

400 грн / день

250 грн

200 грн / день

вхід безкоштовний

500 грн / день

300 грн / день

Вхід дорослий
(+ лежак) 

з 17:00 до 20:00

Вхід дитячий 
(+ лежак) (до 14 років)

Дітям ростом до 120 см 
(лежак та рушник не надаються)

Вхід дорослий
(+ лежак) 

Вхід дитячий 
(+ лежак)

100 грн

безкоштовно

1.

2.

3.

Ціна послуги 
Пільги для дітей відсутні
Для гостей, які проживають у готелі 

В послугу спортивного басейну входить користування 
дорослим басейном та лежаком:

Перед входом на територію басейну додатково вноситься 
застава у розмірі 100 грн готівкою. У суму застави входять 
браслет та картка, які обмінюються на рушник. 
Отримання застави передбачає повернення Відвідувачем 
в належному стані вище перелічених речей.
З одним дорослим можна проводити максимум двоє дітей, 
незалежно від віку та росту.
На лежак гість може розстелити лише орендований рушник.

Обов'язкова застава з особи 100 грн готівкою 
(Окрім дітей до 120 см) - 1 картка =1 рушник на весь день

Сб-Нд (+ державні свята)

Пн-Пт 



Prices and schedule of
"Kryve Ozero.Pool"

Sports Pool                             

Complex «Kryve Ozero.Pool» 

Kitchen                                 

Bar                                        

Hookahs                                    

07:00 - 09:00

10:00 - 20:00

12:00 - 19:00

11:00 - 20:00

12:00 - 19:00

400 UAH/day

250 UAH

200 UAH/day

free entrance 

500 UAH/day

300 UAH/day

 

Entrance adult 
(+ lounger) 

From 17:00 - 20:00

Entrance for children 
(+ lounger) (up to 14 years)

Children up to 120 cm 
(lounger and towels are not provided)

Entrance adult 
(+ lounger) from 15:00

Entrance for children 
(+ loungers) from 15:00
 

100 UAH 

free entrance 

1.

2.

3.

Price of service 
There are no child bene�ts 
For guests staying at the hotel

Sports pool services include using of an adult swimming 
pool and sun lounger:

At the entrance to the territory of the pool an additional deposit of 
100 UAH in cash is lodged, which include: a bracelet and a card that 
is exchanged for a towel. Obtaining a deposit means returning in the 
proper condition those items.
One adult can take care of two children maximum, regardless of 
age and height.
Guests can only spread out a rented towel on the lounger.

Mandatory deposit - 100 UAH/person in cash 
(except children up to 120 cm) - 1 card = 1 towel for the whole day

Sat-Sun(+ public holidays)

Mon-Fri


