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ІСТОРІЯ

MOREWELL – перлина Київського моря
Заміський комплекс відпочинку MOREWELL відчинив свої двері для
гостей у 2018 році. Це унікальне місце на березі Київського моря.
За густою зеленню села Толокунь, за 40 км від Києва ховається
справжній оазис для тих, хто втомився від міської метушні, прагне
забути про проблеми і знайти натхнення на нові звершення. Тут не
чути автомобілів і великого міста. Єдине, що ви почуєте, – це шум
хвиль і пісню вітру. Наша гостинність, сервіс і любов до відпочинку
обов’язково наповнять вас хорошими емоціями та гармонією.
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MOREWELL.COM.UA

Бронювання номерів та послуг: +38 067 161 65 15, +38 044 224 40 40

Організація заходів +38 067 637 40 40
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ІНФРАСТРУКТУРА

АЛЬТАНКИ
на 8, 20 або 40 осіб на березі моря з
ексклюзивними мангалами

ГОТЕЛЬ

ВЕЛИКА ДЕРЕВ’ЯНА
АЛЬТАНКА

загальна кількість номерів — 70

вміщує до 80 осіб

РЕСТОРАН VESLO
бар, три зали, кальянна
кімната, вміщує до 210 осіб

ВЕЛИКИЙ НАМЕТ З АРКОЮ

з краєвидом на море, вміщує до 200 осіб,
з майданчиком до 500 осіб

ВІДКРИТИЙ БАСЕЙН І
ПЛЯЖНА ЗОНА

МІНІ-ЗООПАРК

перша лінія, до 500 шезлонгів

12 ЛОКАЦІЙ I ТЕРАС

SPA-КОМПЛЕКС

на будь-який смак

з басейном для 30-40 осіб

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

та дитяча ігрова кімната

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ МАНГАЛ-ПАРК
20 незвичайних мангалів
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БІБЛІОТЕКА

Бронювання номерів та послуг: +38 067 161 65 15, +38 044 224 40 40

Організація заходів +38 067 637 40 40
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ПОСЛУГИ

SPA-ПРОЦЕДУРИ ТА
SPA-ПРОГРАМИ

масажі, обгортання, сауна,
скрабування, хамам та ін.

ОРЕНДА ЧОВНІВ,
КАТАМАРАНІВ,
SUP-ДОЩОК

КОМАНДНІ
АКТИВНОСТІ

лазертаг, пейнтбол та ін.

ПРОГУЛЯНКИ НА КАТЕРІ ТА ЯХТІ

з організацією пікніка на острові

НЯНЯ ТА ПОСЛУГИ
ДОГЛЯДУ ЗА ДІТЬМИ

ПОХІД ПО ГРИБИ
З ЄГЕРЕМ

АКВААЕРОБІКА,
ПЛАВАННЯ, ВОДНЕ
ПОЛО

ДИТЯЧІ КНИГИ,
МУЗИКА ЧИ ФІЛЬМИ

РОЗМІЩЕННЯ
З ДОМАШНІМИ
ТВАРИНАМИ

СТОЯНКА ПЛАВАЛЬНИХ
ЗАСОБІВ

ЦІЛОДОБОВА СТІЙКА
РЕЄСТРАЦІЇ

БЕЗКОШТОВНИЙ
WI-FI

ТРАНСФЕР З КИЄВА

з берега, на човні,
на катері

настільний теніс,
велосипеди для прогулянок,
бадмінтон, веломобілі,
самокати, міні-футбол
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АНІМАЦІЙНІ
ПРОГРАМИ

вечірки для дітей
і дорослих, пряма
трансляція спортивних
заходів/дебатів, вечори
кіно і живої музики,
караоке

ОРГАНІЗАЦІЯ
ЕКСКУРСІЙ

в Києво-Печерську лавру,
Софійський собор, Андріївську
церкву, Андріївський узвіз,
Воздвиженку, резиденції
Межигір’я й Сухолуччя
з відвідуванням музею
радянської техніки, зоопарк
«ХІІ місяців» та ін.
MOREWELL.COM.UA

вечірки, дівич-вечори, дні народження,
романтичні побачення, бізнес-зустрічі

МАРШРУТИ ДЛЯ
ПІШИХ ПРОГУЛЯНОК

РИБОЛОВЛЯ

АКТИВНИЙ
ВІДПОЧИНОК

ОРЕНДА TESLA MODEL S

за правилами комплексу

БЕЗКОШТОВНЕ
ПАРКУВАННЯ НА
ТЕРИТОРІЇ

скандинавської ходьби
та бігу

на лафеті, місце для спуску
човнів

Бронювання номерів та послуг: +38 067 161 65 15, +38 044 224 40 40

аеропорту, вокзалу

Організація заходів +38 067 637 40 40
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ІВЕНТ-СЕРВІС
Локації заміського комплексу Morewell продумані для проведення
ідеальних корпоративних заходів, таких як:

ВАШЕ ІДЕАЛЬНЕ
СВЯТО
В MOREWELL!

КОРПОРАТИВИ

ВЕСІЛЛЯ БІЛЯ БАСЕЙНУ

КОКТЕЙЛЬНІ ВЕЧІРКИ
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КОНФЕРЕНЦІЇ

СІМЕЙНІ СВЯТА

дні народження, річниці та ін.
MOREWELL.COM.UA

Бронювання номерів та послуг: +38 067 161 65 15, +38 044 224 40 40

Організація заходів +38 067 637 40 40
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ЗУСТРІЧІ ВИПУСКНИКІВ

ДИТЯЧІ СВЯТА

ФОТОСЕСІЇ

ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ

СЕМІНАРИ

ТРЕНІНГИ ТА ТІМБІЛДІНГИ

ТЕМАТИЧНІ ВЕЧІРКИ

ДИТЯЧА АНІМАЦІЯ
12

Київська обл., с. Толокунь, вул. Київська, 43А

ВЕСІЛЛЯ НА МОРІ
MOREWELL.COM.UA

Бронювання номерів та послуг: +38 067 161 65 15, +38 044 224 40 40

Організація заходів +38 067 637 40 40
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НОМЕРНИЙ ФОНД

Будівля готелю Morewell розташована на
березі Київського моря. Загальна кількість
номерів – 70 (категорії: «Комфорт» з
краєвидом на море або задній двір, «Комфорт
з терасою», «Люкс» та «Сімейний»).

Категорія номерів
КОМФОРТ З ВИГЛЯДОМ НА ДВІР

17-20

КОМФОРТ З ВИГЛЯДОМ НА МОРЕ

17-20

КОМФОРТ З ТЕРАСОЮ

14

м2

17-20/15

СІМЕЙНИЙ ДВОКІМНАТНИЙ

35-40

ЛЮКС

35-40

Київська обл., с. Толокунь, вул. Київська, 43А

MOREWELL.COM.UA

Бронювання номерів та послуг: +38 067 161 65 15, +38 044 224 40 40

Організація заходів +38 067 637 40 40
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КОМФОРТ
З вікон номерів відкривається прекрасний вигляд на море або на двір. Площа кожного
номера складає від 17 до 20 м², цього більш ніж достатньо для комфортного проживання.
Номер категорії «Комфорт» прекрасно підійде для тих, хто шукає недорогий відпочинок з
високим рівнем зручностей і сервісу. Є можливість розміщення від 1-го до 2-х додаткових
спальних місць за окрему плату.
У вартість проживання входить: басейн, відвідування міні-зоопарку, стоянка для автомобіля,
дитячий майданчик та ігрова кімната.

ПОСЛУГИ ТА ЗРУЧНОСТІ:
двоспальне ліжко 160х210 см

кондиціонер

гіпоалергенні подушки та ковдра

рушники та туалетно-косметичні засоби

капці

балкон

шафа або гардероб

душ

автономне опалення

килимове покриття

безкоштовний Wi-Fi

кавовий столик з двома стільчиками

LCD-телевізор

меблі на балконі (стіл з двома
стільчиками)

супутникове телебачення

room service

басейн

Номер «Комфорт» може бути з краєвидом на море або на внутрішній двір.
Цей номер є чудовим варіантом як для відпочинку, так і для проживання під час ділової поїздки.
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КОМФОРТ З ТЕРАСОЮ
Романтична тераса з прекрасним виглядом на Київське море – безперечна перевага номера
«Комфорт з терасою».
Площа кожного номера складає від 17 до 20 м², площа тераси – 15 м².
Затишна тераса облаштована столиком і стільцями для приємного проведення часу. Номер
категорії «Комфорт з терасою» прекрасно підійде для тих, хто любить милуватися сходом і
заходом сонця за морський горизонт і якомога більше часу проводити на свіжому повітрі.
Є можливість розміщення від 1-го до 2-х додаткових спальних місць за окрему плату.
У вартість проживання входить: басейн, відвідування міні-зоопарку, стоянка для автомобіля,
дитячий майданчик та ігрова кімната.

ПОСЛУГИ ТА ЗРУЧНОСТІ:
двоспальне ліжко 160х210 см

супутникове телебачення

гіпоалергенні подушки та ковдра

кондиціонер

капці

рушники та туалетно-косметичні засоби

шафа або гардероб

душ

автономне опалення

тераса

безкоштовний Wi-Fi

меблі на терасі (стіл з двома
стільчиками)

LCD-телевізор

міні-бар

басейн

room service

Цей номер є чудовим варіантом як для відпочинку, так і для проживання під час ділової поїздки.
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СІМЕЙНИЙ ДВОКІМНАТНИЙ
Розкішний двокімнатний номер категорії «Сімейний» з чудовим виглядом на подвір’я
прекрасно підійде для сімейного відпочинку з дітьми, коли є необхідність розміщення в
окремих кімнатах.
Сімейний номер зручно розділений на дві кімнати з балконами.
Площа номера складає від 35 до 40 м². Є можливість розміщення від 2-х до 3-х додаткових
спальних місць за окрему плату.
У вартість проживання входить: басейн, відвідування міні-зоопарку, стоянка для автомобіля,
дитячий майданчик та ігрова кімната.

ПОСЛУГИ ТА ЗРУЧНОСТІ:
2 двоспальних ліжка 160х210 см

кондиціонер

гіпоалергенні подушки та ковдра

рушники та туалетно-косметичні засоби

капці

2 балкони

шафа або гардероб

душ

автономне опалення

килимове покриття

безкоштовний Wi-Fi

кавовий столик з двома стільчиками

LCD-телевізор

меблі на балконі (стіл з двома
стільчиками)

супутникове телебачення

room service

фен

басейн

Цей номер є чудовим варіантом як для сімейного відпочинку, так і для проживання під час
ділової поїздки.
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ЛЮКС
Затишні апартаменти з чудовим виглядом на море. М’які відтінки меблів і внутрішнього
оформлення інтер’єру створюють теплу атмосферу для приємного відпочинку.
Однією з особливостей номера «Люкс» є гарна ванна на подіумі, яка розміщена
безпосередньо біля великого вікна з неповторним виглядом на море.
Номер прекрасно підійде тим, хто любить простір і функціональність.
Площа кожного номера з 2-ма балконами складає від 35 до 40 м².
Є можливість розміщення від 2-х до 3-х додаткових спальних місць за окрему плату.
У вартість проживання входить: басейн, відвідування міні-зоопарку, стоянка для автомобіля,
дитячий майданчик та ігрова кімната.
ПОСЛУГИ ТА ЗРУЧНОСТІ:
двоспальне ліжко 160х210 см

кондиціонер

гіпоалергенні подушки та ковдра

рушники та туалетно-косметичні засоби

капці

2 балкони

шафа або гардероб

душ

автономне опалення

килимове покриття

безкоштовний Wi-Fi

кавовий столик з двома стільчиками

LCD-телевізор

меблі на балконі (стіл з двома
стільчиками)

супутникове телебачення

міні-бар

фен

room service

басейн
Цей номер є чудовим варіантом як для відпочинку, так і для проживання під час ділової поїздки.
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РЕСТОРАН
VESLO
VESLO – затишний та комфортний ресторан
з приголомшливим краєвидом на Київське
море, облаштований в стилі лофт –

мінімум перегородок, максимум простору. У
ресторані шеф-кухар запропонує вам страви
європейської та чорноморської кухні. Ми
пропонуємо своїм гостям на вибір кілька
залів, кожен з яких відрізняється своєю
особливістю, щоб кожному гостю було легко,
комфортно і смачно:

Зал VESLO

131 м²

до 100 осіб

основний зал ресторану, відмінний варіант
для любителів гучних і веселих заходів.

Зал LOFT

77 м²

до 70 осіб

Зал SOLT

40 м²

до 40 осіб

Це зали-трансформери, які з усамітненого
місця для романтичної вечері при
свічках можуть перетворитися на сцену і
танцювальний майданчик або простір для
зустрічей і конференцій.

ЛІТНІ ТЕРАСИ

Ідеальне місце, щоб насолодитися смачною
їжею і дивовижним краєвидом на море.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛИ
У MOREWELL є різні варіанти конференц-залів для організації тренінгів,
семінарів, презентацій, конференцій та інших корпоративних заходів
(як у залах самого комплексу, так і на повітрі з краєвидом на море або у
лісовій зоні).

В ОСНОВНІЙ БУДІВЛІ Є ЧОТИРИ ЗАЛИ:

Зал VESLO

131 м²

до 100 осіб

Зал у стилі лофт, розташований в готелі, є основним залом ресторану,
що дозволяє проводити кава-брейки і бізнес-ланчі на одній локації.

Зал LOFT

77 м²

до 70 осіб

Зал у стилі лофт, розташований в готелі, в зручній близькості до ресторану,
що дозволяє проводити кава-брейки і бізнес-ланчі на одній локації.
Обладнані проектором, фліпчартом, екраном. Додатково можна встановити
ноутбук, колонки, мікрофони. Є можливість повного затемнення приміщення.
Так само ідеально підходить для банкетних заходів. Можливі різні варіанти
розміщення гостей, зокрема і за великими круглими столами.

Зал SOLT

40 м²

до 40 осіб

Малий конференц-зал. Білий зал з вікнами, що виходять на море, і
комфортним денним світлом. Має власний вихід на вулицю і простору терасу,
де можна організувати каву-брейк на березі моря. Так само є вхід у лаунж-бар.
Обладнаний проектором, фліпчартом, екраном. Додатково можна встановити
ноутбук, колонки, мікрофони.

Кімната MINI для переговорів

2 одиниці

20 м²

до 15 осіб

Крім того, за необхідності та залежно від формату заходу можна
використовувати холи 2 поверху – вміщує до 30 осіб, 3 поверху – вміщує до 30
осіб, а також хол SPA-зони з басейном – вміщує до 40 осіб.
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ЛОКАЦІЇ ДЛЯ ЗАХОДІВ
На вулиці доступні такі локації з краєвидом на море:

Купольне шатро BREEZE
220 м²

до 200 осіб / 250 осіб (фуршетний варіант)

Купольне шатро з прилеглим великим майданчиком
розташоване біля моря. Простір для бізнес-заходів і
свят. Шатро білого кольору, є можливість відкрити або
повністю закрити стіни для більшого комфорту в будь-яку
погоду. Конструкція продумана для можливості оснащення
додатковим звуковим або світловим обладнанням, є
силовий кабель. Обладнання замовляється додатково.
Таке шатро – це ідеальне місце для банкетів, весіль,
корпоративів з прекрасним краєвидом на море. Поруч
розміщений басейн, тому при бажанні ваше свято може
перетворитися у справжню вечірку біля води.

Велика дерев’яна альтанка в стилі CHALET
80 м²

до 70 осіб

Мала дерев’яна альтанка для переговорів
3 одиниці

12 м²

до 10 осіб

Тканинні намети INDIGO
7 одиниць

20 м²

до 16 осіб

За потреби локацію можна укомплектувати додатковими
меблями, білими парасольками, шезлонгами, крісламимішками, столиками, стільцями, вазонами з квітами, живими
або штучними рослинами, встановити проектор, екран, колонки,
інше обладнання і в разі необхідності відокремити локацію
мобільними дерев’яними ширмами/щитами. Для любителів йоги,
фітнесу та інших видів спорту можна використовувати ці локації
як відкриті і закриті майданчики для занять.
*Кількість гостей на кожній локації вказано з урахуванням місць для
кожного гостя за столом, якщо мова йде про фуршетний варіант заходу,
то кількість гостей за узгодженням може бути збільшена.
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Також, залежно від формату заходу, можна використовувати різні ЛОКАЦІЇ ТА ТЕРАСИ за вашим смаком:

Тераса МАЛИЙ ГАЗОН
300 м²

до 250 осіб

50 м²

Тераса НА ПЛЯЖІ

до 40 осіб

500 м²

до 200 осіб

на траві біля басейну або мангал-парку

біля ресторану, з покриттям із клінкерної плитки

з виходом до моря, покриття – пісок

Тераса ВЕЛИКИЙ ГАЗОН

Тераса ПОДІУМ

Тераса ПІРС МОРСЬКИЙ

700 м²

до 500 осіб

400 м²

до 300 осіб

200 м²

до 100 осіб

на траві центрального газону з
краєвидом на море

біля басейну з краєвидом на море, з
покриттям із клінкерної плитки

з виходом до моря, покриття – галька

Тераса КІНОТЕАТР

Тераса ЧЕРВОНА ДОРІЖКА

Тераса ЗОНА БІЛЯ БАГАТТЯ

1000 м²

до 800 осіб

біля великого шатра, з покриттям із
клінкерної плитки

Тераса НА ДАХУ РЕСТОРАНУ
340 м²

до 300 осіб

з краєвидом на море

30
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400 м²

до 300 осіб

150 м²

біля басейну з краєвидом на море, покриття з
клінкерної плитки + червона килимова доріжка

Тераса БАСЕЙН
500 м²

до 80 осіб

на березі моря, покриття – галька

Тераса біля залу SALT

до 400 осіб

30 м²

до 20 осіб

навколо басейну з краєвидом на море,
покриття з клінкерної плитки
MOREWELL.COM.UA
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Тераса ГІРКА В ЛІСІ
50 м²

до 40 осіб

в лісі серед сосен

ПОСЛУГИ ТА ЗРУЧНОСТІ:
• оснащення необхідним технічним обладнанням:
проектори, екрани, телевізори, колонки, мікрофони
тощо;
• встановлення обладнання клієнта для проведення
фото- та відеозйомки;
• комплектування залу залежно від потреб клієнта;
• безкоштовний бездротовий доступ до Інтернету по
всій території комплексу;
• можливе проживання в номерах на території
комплексу для 200 гостей;
• організація кава-брейків та фуршетів, банкетів;
• ресторан на території комплексу.

Організація заходів +38 067 637 40 40
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WELLNESS & SPA

КОРЕКЦІЯ ФІГУРИ

DETOX-ПРОГРАМИ

Відчуйте гармонію та умиротворення, що подарує вам Wellness & SPA Morewell. Красивий
басейн, дві сауни (одна в зоні басейну, інша – в окремому приміщенні для індивідуального
відвідування), хамам, phyto-bar, а також широкий спектр SPA та оздоровчих послуг, які здатні
повернути вашому тілу та думкам енергію. В літній період Wellness & SPA Morewell послуги
надаються на свіжому повітрі з використанням великого басейну (SPA-аквааеробіка, гімнастика,
катання на SUP-дошках) або на березі моря в шатрі чи дерев’яних CHALET- альтанках.
Всі гості, які проживають на території комплексу, а також гості, які приїхали відпочити без
ночівлі, можуть відвідати наш новий Wellness & SPA-комплекс, замовити SPA-програму на
будь-який смак:

SPA ДІВИЧ-ВЕЧІР

SPA ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

SPA-ЦЕНТР ДЛЯ ДІТЕЙ

ОРЕНДА SPA-ЦЕНТРУ

ЩО ТАКЕ SPA-ВІДПОЧИНОК ДЛЯ ДІТЕЙ В
ПРОПОЗИЦІЇ ВІД SPA-ЦЕНТРУ KINDER-WELL?
Ми не женемося за модою, пропонуючи дітям маски та
косметику, ми вчимо майбутнє покоління бути здоровим та
загартованим!
Якщо ви приїхали на відпочинок з дитиною, то наша
пропозиція – для вас!

SPA ДЛЯ ЖІНОК
32
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SPA ДЛЯ ДВОХ
MOREWELL.COM.UA

•
•
•
•

Інгаляції з лікувальними травами
Сольові інгаляції
Заняття з інструктором в басейні
Дитячий масаж

Бронювання номерів та послуг: +38 067 161 65 15, +38 044 224 40 40

Організація заходів +38 067 637 40 40
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АКТИВНОСТІ ТА СПОРТ
У нашому комплексі ви можете отримати не лише релакс, але й активно провести час.
Веломобілі, велосипеди, самокати, бадмінтон для дітей та дорослих. Спортивна ходьба
чи пробіжка вздовж берега моря, спостерігаючи за казковим світанком, чи по лісу з
визначеними маршрутами, – буде дуже корисною для початку хорошого дня. Якщо ви
любите командні ігри, то ми надамо вам обладнання для гри в лазертаг та пейнтбол. У
заміському комплексі Morewell ви обов’язково знайдете заняття, яке вам сподобається.

ПРОГУЛЯНКА НА БАГІ
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ВЕЛОПРОКАТ

ТЕНІС/БАДМІНТОН

ПЕЙНТБОЛ/ЛАЗЕРТАГ

ПРОГУЛЯНКА НА КАТЕРІ/ЯХТІ
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ПЛЯЖ

ОРЕНДА SUP-ДОШКИ

Піщаний пляж Київського моря, оточений зеленню та облаштований альтанками, дозволить вам
насолодитися відпочинком у будь-яку погоду. Це ідеальний пляж для відпочинку з дітьми: глибина
збільшується поступово, а вода чиста і прозора. Якщо погода не буде сприятливою для плавання, то можна
орендувати мангал чи просто замовити страви з ресторану й посидіти з друзями в альтанці, насолоджуючись
приємним морським бризом.

РИБОЛОВЛЯ

БАСЕЙН ПРОСТО
НЕБА

Morewell – це ідеальне місце для
затятих фанатів риболовлі. Можна
спіймати карася, плотву чи ляща,
а якщо пощастить – то навіть і
сома. Ловити рибу можна з берега
Київського моря, з човна або на
катері. Спінінги для риболовлі вам
нададуть в оренду на ресепшені
комплексу. І, головне, наш шефкухар приготує рибу для вас, або
ви самі можете посмажити її на
мангалі.

Наш басейн на березі з
неймовірним краєвидом
на море залишить
найприємніші емоції. Це
25-метровий літній басейн
зі зручними шезлонгами
по периметру. Для дітей
передбачена зона з
глибиною 60 см.
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SUP-борд – це нова крута розвага
для дітей та дорослих. Ви
можете займатися серфінгом, не
виїжджаючи з Київської області.
Для цього не треба ловити хвилю,
а просто стати на легку надувну
дошку і керувати нею за допомогою
весла. Навіть якщо ви ніколи не
займалися серфінгом, але мріяли
навчитися, то SUP-борд – це перший
крок до вашої кар’єри майбутнього
серфера. А головне, що дошка дуже
легка та стійка. Тому на ній можуть
кататися діти.

MOREWELL.COM.UA
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ЕКСКЛЮЗИВНИЙ МАНГАЛ-ПАРК

Комплекс відпочинку
Morewell пропонує вам
відвідати мангал-парк,
який є нашою гордістю!
Мангали нашого парку
– це не бездушні залізні
ящики, а справжні витвори
мистецтва, які гідно оцінять
любителі соковитих стейків і
ароматних шашликів. Уявіть
собі відпочинок з близькими
людьми на березі Київського
моря, поруч – неймовірний
мангал ручної роботи, в який
вкладено частинку душі
відомого коваля. Приїздіть
в Morewell, обирайте мангал
за вподобанням, на якому
м’ясо буде здаватися ще
смачнішим, а ми надамо
вам все необхідне: дрова,
шампури, сітки, комфортні
меблі. Неймовірні фотографії
з вогнем гарантовані.
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МІНІ-ЗООПАРК ZOOWELL

ВІДПОЧИНОК З ДІТЬМИ

Який же відпочинок може бути без тваринок.
Наш контактний міні-зоопарк подарує радість
як маленьким діткам, так і дорослим тьотям
та дядям. Наші «три мушкетери», страуси
Петя, Коля та Вася, із задоволенням поїдять
корм з ваших рук, павичі розпустять свої
хвости і попозують для вашої фотосесії.
Дикі гуси Чук та Гек скажуть ГА-ГА-ГА, а
фазани та декоративні півні підтримають
всю цю вечірку. Доведено, що спілкування з
тваринами заряджає позитивною енергією та
сприяє хорошому настрою.

Для маленьких гостей Morewell пропонує дитячу ігрову кімнату з різними іграшками, іграми, дитячими
меблями, відео- та телеобладнанням. Анімаційна група готелю постійно готує для малюків та підлітків
навчальні, ігрові, розважальні програми, вечірні дискотеки. За необхідності в номерах готелю можна
розмістити стаціонарне дитяче ліжечко з постільною білизною. Надворі є дитячий майданчик, оренда різних
активностей для дітей (веломобілі, самокати, велосипеди та інше).
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МІСЦЕВІ ПАМ’ЯТКИ

РЕЗИДЕНЦІЯ
МЕЖИГІР’Я

19 КМ

ЗООПАРК
«ХІІ МІСЯЦІВ»

15 КМ

Кожен сам вибирає собі відпочинок до душі. Хтось любить спокійний біля моря, хтось задовольняється
риболовлею, а хтось не уявляє собі відпочинку без цікавих екскурсій та активних розваг.
Провести час, поєднуючи купання в морі і насолоду довгоочікуваними променями сонця з дивовижними
екскурсіями по околицях Києва, корисно як для здоров’я, так і для збагачення свого внутрішнього світу.

10 КМ

РЕЗИДЕНЦІЯ
СУХОЛУЧЧЯ

Подорожуючи по Київській області,
ми відкрили кілька дивовижних та
історичних місць уздовж берегів
Київського моря.
Вибираючи відпочинок на Київському
морі, обов’язково заплануйте
велопрогулянку в ДніпровськоТетерівський заповідник, на території
якого розташоване мисливське угіддя
екс-президента України В. Януковича
«Сухолуччя».
Дніпровсько-Тетерівське заповідне
лісомисливське господарство охороняє
ландшафти Полісся в межах р. Тетерів
і узбережжя Київського водосховища.
Площа господарства складає майже
37,9 тис. га, з них водні об’єкти – 9,3
тис. га. Більшу частину площі займають
соснові, дубово-соснові, осикові і
березові ліси, численні луки, болота й
озера. Прогулюючись по заповіднику,
можна зустріти диких тварин (лось,
олень європейський, козуля, свиня дика,
лисиця, заєць-русак, єнотовидний собака,
бобер, видра). З птахів водяться тетеря,
куріпка сіра, чирки, качки, вальдшнепи,
бекас.
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КАРТА ГОТЕЛЮ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Заїзд: 14:00
Виїзд: 12:00
Ранній заїзд та пізній від’їзд можливі за умови
попереднього узгодження
Паркінг: на території на вказаних паркувальних
місцях і на території паркінгу
Трансфер з Києва (аеропорт чи залізничний
вокзал) надається за умови попереднього
замовлення

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРИТОРІЇ
Територія – 3,5 га. Пагорби, ліс (сосни,
берези, акація та інші), пісок, терасне
розташування (зелені газони, доріжки,
майданчики, викладені клінкерною
плиткою), перша лінія біля моря
Біла красива будівля готелю на березі
моря на 70 номерів
Ресторан VESLO
Міні-зоопарк
Мінімальна пішохідна доступність до
пляжу – 40 м
Красивий морський пірс із граніту
Піщаний пляж
Басейн на березі моря, а також закритий
басейн
Wellness & SPA-центр для дорослих та дітей
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| WELLNESS & SPA

| WELLNESS & SPA

КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ
АДРЕСА

Київська область, с. Толокунь,
вул. Київська, 43А

ВІДДІЛ БРОНЮВАННЯ
ТА ЗАМОВЛЕННЯ
КОРПОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ
+38 044 224 40 40
+38 067 161 65 15

E-MAIL

info@morewell.com.ua

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

morewell.com.ua

GPS

50.8907438
30.44182999

ВАЖЛИВО:
Morewell залишає за собою право вносити
будь-якого роду зміни в концепцію заміського
комплексу без попереднього повідомлення третіх
осіб і / або організацій.
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