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GRAND MARINE HOTEL & SPA 4* 

  

 

  
 

Grand Marine Hotel & SPA - современный 4-х звездочный отель расположенный на берегу Черного моря в 
курорте Совиньон – уникальной по своему климату зоне, где сочетаются целебный морской и степной воздух. В 
отеле созданы все условия для полноценного отдыха, оздоровления, реабилитации и лечения всех членов семьи, 
любого возраста. На территории отеля находятся источники подземных минеральных лечебных вод, текущие из 
собственных скважин глубиной 210-380 м. 

Grand Marine Hotel & SPA - современный отель в Одессе, отвечающий самым высоким стандартам. Не каждая 
гостиница в Одессе может похвастаться таким высоким уровнем обслуживания постояльцев. Безупречная работа 
всего персонала гостиницы делает ваше пребывание в Grand Marine Hotel & SPA незабываемым. SPA-отель 
предлагает целый комплекс услуг для вашего отдыха и восстановления. Это и бассейны, и источник лечебной 
минеральной воды, и многопрофильный медицинский центр. Безукоризненная чистота в номерах тоже не останется 
без вашего внимания. 

Для желающих совместить спорт и отдых есть возможность провести время с "пользой для тела" - поплавать в 
бассейне, поиграть в настольный теннис. 

Для тех, кто приехал поправить здоровье - ведущие одесские медицинские специалисты, которые работают в 
медицинском центре Grand Marine Hotel & SPA. 

Grand Marine Hotel & SPA отличается своей атмосферой покоя, гармонии и гостеприимства в сочетании с 
первоклассным сервисом и стандартами обслуживания. 

Лечебно-оздоровительный комплекс «Grand Marine» находится в непосредственной близости от Черного моря, 
так что морской воздух, обогащенный йодом и известный своими целебными свойствами, будет самым лучшим 
образом влиять на состояние вашего здоровья. 
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Успешно проводится комплексное лечение сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательных путей, 
женской половой сферы, желудочно-кишечного тракта и нарушения обменных процессов. 

Меню ресторана и лобби-бара состоит из разнообразных блюд европейской кухни и фирменных предложений 
шеф-повара. 

Выбор места проведения Вашей конференции, тренинга, семинара, совещания или деловой встречи зависит от 
требований, которые Вы предъявляете к организации Вашего мероприятия. Сделайте выбор в пользу Grand Marine 
Hotel & SPA и взгляните по–новому на возможности одного из лучших комплексов в Одессе. Это гарантия 
эксклюзивности Вашего мероприятия и незабываемые впечатления, которые останутся в памяти каждого гостя. 
Успешное мероприятие в Grand Marine Hotel & SPA состоит из 4 основных составляющих – «Работа», «Досуг», 
«Отдых» и «Оздоровление». 

 



№

Категорія номера              

/кількість номерів у готелі

Кількість проживаючих
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

4
Джуніор                                      
/3 номери

2150 - 2830 - 3110 - 2360 - 3040 - 3320 -

№

Категорія номера              

/кількість номерів у готелі

Кількість проживаючих*
Дор. Дит. Дор. Дит. Дор. Дит. Дор. Дит. Дор. Дит. Дор. Дит.

1380 2460 1660

1500 1100 2180 1380 2460 1660

5720

Середній сезон                                                                                                                                                      

01.05.2020 - 31.05.2020

BB HB FB

1500 1100 2180 1380 2460

5750 6430 7110 6710 7670

3000 3800 3680 5160 3960

Середній сезон                                                                                                                                                      

01.05.2020 - 31.05.2020

BB HB FB

8500 8500 9180 9860 9460

 Вартість номерів у СПА-готелі "Гранд Марін" в період з 01.05.20 по 30.09.20 року

Дати
Високий сезон                                                                                                                                                      

01.06.2020 - 30.09.2020

BB HB FB

7210 8170

1 Люкс                                                   
/2 номери

8700 8700 9380 1006010420

5750

3870 5350

9660 10620

2 Напівлюкс                                       

/5 номерів
6250 6250 6930 7610

4150 5910

BB: у вартість номера входить проживання, харчування (сніданок), користування басейном, фітнес-залом.

 

HB: у вартість номера входить проживання, харчування 2-х разове: (сніданок, вечеря), 2 медичні процедури на кожного гостя, 

користування басейном, фітнес-залом.

FB: у вартість номера входить проживання, харчування 3-х разове: (сніданок, обід, вечеря), 2 медичні процедури на кожного гостя, 

користування басейном, фітнес-залом.

   Вартість додаткових місць та місць для дітей віком від 6 до 12 років та дорослих

Дати
Високий сезон                                                                                                                                                      

01.06.2020 - 30.09.2020

3 Покращений стандарт                        

/47 номерів
3190 3990

BB HB FB

1 Люкс                                        

/2 номери
1500 1100 2180 1380 2460 1660

2460 16602 Напівлюкс                                

/5 номерів
1500 1100 2180 1380

1660

FB: у вартість розміщення на додатковому місці входить проживання, харчування 3-х разове: (сніданок, обід, вечеря), 2 медичні 

процедури на кожного гостя, користування басейном, фітнес-залом.

3 Покращений стандарт              

/47 номерів
1500 1100 2180 13801500 1100 2180

 Вартість розміщення дитини віком від 3 до 6 років без надання додаткового місця та без надання медичних процедур становить ВВ - 

250 грн/доба; HB - 450грн/доба; FB - 600 грн/доба;            

* Дит. (дитина) - Вартість розміщення дитини віком від 6 до 12 років на додатковому місці у відповідній категорії номера без 

надання медичних процедур.             

BB: у вартість розміщення на додатковому місці входить проживання, харчування (сніданок), користування басейном, фітнес-залом.

HB: у вартість розміщення на додатковому місці входить проживання, харчування 2-х разове: (сніданок, вечеря), користування 

басейном, фітнес-залом.

FB: у вартість розміщення на додатковому місці входить проживання, харчування 3-х разове: (сніданок, обід, вечеря), користування 

басейном, фітнес-залом.

2460 1660

BB: у вартість розміщення на додатковому місці входить проживання, харчування (сніданок), користування басейном, фітнес-залом.

HB: у вартість розміщення на додатковому місці входить проживання, харчування 2-х разове: (сніданок, вечеря), 2 медичні процедури 

на кожного гостя, користування басейном, фітнес-залом.



№

Категорія номера              

/кількість номерів у готелі

Кількість проживаючих
1 2 1 2 1 2

4 Джуніор                                      
/3 номери

1350 2000 2250

№

Категорія номера              

/кількість номерів у готелі

Кількість проживаючих*
Дор. Дит. Дор. Дит. Дор. Дит.

1100

* Дор. (дорослий) - Вартість розміщення дорослого на додатковому місці у відповідній категорії 

номера 

BB: у вартість розміщення на додатковому місці входить проживання, харчування (сніданок), 

користування басейном, фітнес-залом.

HB: у вартість розміщення на додатковому місці входить проживання, харчування 2-х разове: 

(сніданок, вечеря), 2 медичні процедури на кожного гостя, користування басейном, фітнес-залом.

600

* Дит. (дитина) - Вартість розміщення дитини віком від 3 до 12 років на додатковому місці у 

відповідній категорії номера без надання медичних процедур.             

900 600

850 1800

BB: у вартість розміщення на додатковому місці входить проживання, харчування (сніданок), 

користування басейном, фітнес-залом.

HB: у вартість розміщення на додатковому місці входить проживання, харчування 2-х разове: 

(сніданок, вечеря), користування басейном, фітнес-залом.

FB: у вартість розміщення на додатковому місці входить проживання, харчування 3-х разове: 

(сніданок, обід, вечеря), користування басейном, фітнес-залом.

Вартість розміщення дитини віком від 3 до 6 років без надання додаткового місця та 

без надання медичних процедур становить ВВ - 250 грн/доба; HB - 450грн/доба; FB - 

600 грн/доба;            

FB: у вартість розміщення на додатковому місці входить проживання, харчування 3-х разове: 

(сніданок, обід, вечеря), 2 медичні процедури на кожного гостя, користування басейном, фітнес-

залом.

1550 850 18003 Покращений стандарт              

/47 номерів

1100

1100

2 Напівлюкс                                

/5 номерів
900 600 1550

1550

Дати
Низький сезон сезон                                                                                                            01.10.2020- 

31.12.2020

ВВ HB FB

850 18001 Люкс                                        

/2 номери
900

2740 2510 4040

BB: у вартість номера входить проживання, харчування (сніданок), користування басейном, фітнес-

залом.

 

HB: у вартість номера входить проживання, харчування 2-х разове: (сніданок, вечеря), 2 медичні 

процедури на кожного гостя, користування басейном, фітнес-залом.

FB: у вартість номера входить проживання, харчування 3-х разове: (сніданок, обід, вечеря), 2 

медичні процедури на кожного гостя, користування басейном, фітнес-залом.

   Вартість додаткових місць та місць для дітей віком від 3 до 12 років

4500 5400

3 Покращений стандарт                        

/47 номерів
1860

3600 4250 4900

2760 4540

2 Напівлюкс                                       

/5 номерів
3600

4500 5150 58001
Люкс                                                   
/2 номери

4500

 Вартість номерів у СПА-готелі "Гранд Марін" в період з 01.10.20 по 31.12.20 року

Дати

BB HB FB

5400 6300

Низький сезон сезон                                                                                                            01.10.2020 - 

31.12.2020


