СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОГО ЖИТЛА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ ФІЛІАЛУ В УКРАЇНІ
RECOMMENDED ACCOMMODATIONS LIST FOR VISITORS OF UKRAINE BRANCH

Вартість/
Cost:

Назва
Name

гривня/hryvnas

В

Готель
«Садиба
Кмеллера»
Kmeller House
Hotel

Додаткова інформація
Additional information

Б Р Ю Х О В И Ч А Х

/

I N

Контакти
Contacts

B R I U K H O V Y C H I

Можна розмістити до 27 осіб (12 двомісних
номерів), автостоянка, сніданок +25грн.,
Інтернет, WiFi, пральня, ресторан поблизу,
знижки 20% для Свідків Єгови
Accommodation for 27 persons (12 double
rooms) parking, breakfast +3.2$, Internet, WiFi,
laundry, restaurant near by, 20% discount for
Jehovah’s Witnesses

2-місний/Double
180 ($22.5)

вул.Соснова, 34
34 Sosnova St.
+380-32-2346242
+380-93-7061277
info@kmeller.com
www.kmeller.com

2-місний/Double
240 ($30)
4-місний/4 bed room
340 ($42)

Можна розмістити до 18 осіб (7 двомісних і 1
чотирьохмісний), автостоянка, ресторан
Accommodation for 18 persons (7 double rooms,
1 four bed room) parking, restaurant

вул.Львівська, 18а
18a Lvivska St.
+380-32-2995205

Готель
«Прилуки»
Pryluky Hotel

2-місний/Double
150 ($19)

Можна розмістити до 8 осіб (4 двомісних
номери), автостоянка, ресторан
Accommodation for 8 persons (4 two bed rooms)
parking, restaurant

вул.Івасюка, 2
2 Ivasiuka St.
+380-32-2957136
+380-93-5151171

Готель
«Перлина
Львова»
Perlyna Lvova
Hotel

1-місний/Single
135 ($18)
2-місний/Double
240 ($30)

Можна розмістити до 90 осіб (11 одномісних і
23 двомісних номери),автостоянка, ресторан,
знижки для більш ніж 20 осіб
Accommodation for 90 persons (11 single rooms,
23 double rooms) parking, restaurant, discounts
for more than 20 persons

вул.Лікарська, 2
2 Likarska St.
+380-32-2448130
+380-32-2448135

1-місний/Single
170 ($22)
2-місний/Double
190/240 ($24/30)
Напівлюкс/Half suite
210/310 ($27/39)
Люкс/Suite
260/350 ($33/44)

Можна розмістити до 90 осіб (7 одномісних, 19
двомісних, 2 пів люкс і 10 люкс
номерів),автостоянка, ресторан, продуктовий
магазин, знижки для більш ніж 20 осіб
Accommodation for 90 persons (7 single rooms,
19 double rooms, 2 half suite rooms and 10 suite
rooms) parking, restaurant, grocery shop,
discounts for more than 20 persons

Готель
«Три дороги»
Try dorohy Hotel

Готель
«Валентина»
Valentyna Hotel

У

Хостел
Зеновія
Маленчака
Zenovii
Malenchak’s Hostel

Хостел
«На Курмановича»
Kurmanovych
Hostel

Хостел
Лео-Сіті
Leo-city Hostel
Хостел
Лео-Сіті
Апартментс
Leo-city
Apartments
Hostel
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Л Ь В О В І

За особу/Per person
50 ($7)

За особу/Per person
60 ($8)

За особу/Per person
80 ($10)

2-місний/Double
250 ($32)
2(4)-місний/2(4) bed room
280 ($35)
8-місний/8 bed room
За особу/Per person
80 ($10)

/

I N

вул.Ясна, 7
7 Yasna St.
+380-32-2448021
+380-32-2448022
+380-32-2953518
+380-32-2953519
hotel_valentyna@lviv.farlep.net
www.valentyna.ua

L V I V

Можна розмістити до 25 осіб(4 двохмісних, 3
трьхмісних, 1 чотирьхмісний), кухня, пральня,
кафе поблизу, власники хостелу Свідки Єгови
Accommodation for 25 persons (4 two bed rooms,
3 three bed rooms, 1 four bed room) kitchen,
laundry, café near by, owners of the hostel are
Jehovah’s Witnesses
Можна розмістити до 100 осіб (2 двомісні, 19
чотиримісних і 4 п'ятнимісних номери),
автостоянка, кухня, міні-магазин, інтернет,
сніданок, знижки для великих груп
Accommodation for 100 persons (2 double rooms,
19 four bed rooms, 4 five bed rooms) parking,
kitchen, mini grocery shop, internet, breakfast
included, discounts for big groups
Можна розмістити до 20 осіб (1 двомісний, 1
восьмимісний і 1 десятимісний номер), кухня,
сніданок +20 грн., пральня, кафе поблизу,
знижки для великих груп
Accommodation for 20 persons (1 double room, 1
eight bed room, 1 ten bed room) kitchen,
breakfast +2,5$, laundry, café near by, discounts
for big groups
Можна розмістити до 48 осіб (1 двомісний, 7
дво(чотирьо)місні і 1 восьмимісний номер),
кухня, Інтернет, кафе поблизу, знижки 15% для
30 осіб
Accommodation for 48 persons (1 double room, 7
two (or four) bed rooms, 1 eight bed room)
kitchen, Internet, café near by, 15 % discount for
more than 30 person

вул. Рубінова, 1
1 Rubinova St.
+380-32-2930918
+380-50-9698031
info@hotelik.lviv.ua
www.hotelik.lviv.ua

вул. Курмановича, 9,
9 Kurmanovycha St.
+380-67-3146661
hostelling.lviv@gmail.com
www.noclegi.com.ua

вул.Конопницької, 15, кв.7
15 Konopnytska St., apt. 7
+380-32-2760713
+380-93-9489326
+380-67-6810247
hostel.leocity@gmail.com
www.leocityhostel.com

вул. Левицького, 2
2 Levytskoho St.
+380-67-6712521
manager.bms@gmail.com
www.dom2you.com.ua
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОГО ЖИТЛА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ ФІЛІАЛУ В УКРАЇНІ
RECOMMENDED ACCOMMODATIONS LIST FOR VISITORS OF UKRAINE BRANCH

Назва
Name

Вартість/
Cost:
гривня/hryvnas

Додаткова інформація
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Контакти
Contacts

Можна розмістити до 20 осіб (1 двомісний, 1
шестимісний і 1 десятимісний номер), кухня,
пральня, сніданок включено, Інтернет, WiFi,
екскурсії по місту, знижка 15% для більше ніж 6
осіб або декілька ночей
Accommodation for 20 persons (1 double room, 1
six bed room, 1 ten bed room) kitchen, laundry,
breakfast included, Internet, WiFi, city tours, 15%
discount for more than 6 persons and for several
nights

Хостел
«Олд Юкреініан
Хоум»
Old Ukrainian
Home Hostel

За особу/Per person
80-100 ($10-13)

Хостел
«Совієт Хоум»
Soviet Home
Hostel

2-місний/Double
180 ($20)
6-місний/6 bed room
За особу/Per person
80 ($10)
8-місний/8 bed room
За особу/Per person
80 ($10)

Можна розмістити до 22 осіб (3 двомісних, 1
шестимісний і 1 восьмимісний номер), кухня,
пральня, сніданок включено, Інтернет, WiFi,
екскурсії по місту
Accommodation for 22 persons (1 double room, 1
six bed room, 1 ten bed room) kitchen, laundry,
breakfast included, Internet, WiFi, city tours

За особу/Per person
100 ($13)

Можна розмістити до 18 осіб (2 чотиримісних і
1 шестимісний), телевізор, Інтернет, поблизу
ресторан, знижки для великих груп
Accommodation for 18 persons (2 four bed
rooms, 1 six bed room) TV, internet, restaurant
near by, discounts for big groups

Хостел
«На Руській»
Na Rus'kii Hoslel

Хостел
«За Замком»
Za Zamkom
Hoslel

Хостел
«Лємберґ»
Lemberg Hostel

За особу/Per person
90 ($12)

За особу/Per person
80 ($10)

Можна розмістити до 30 осіб (3 двомісних, 5
трьохмісних і 1 шестимісний), телевізор, кухня,
знижки для більше 20 осіб
Accommodation for 30 persons (2 two bed rooms,
5 three bed rooms, 1 six bed room) TV, kitchen,
discounts for more then 20 persons
Можна розмістити до 22 осіб (2 шестимісні і 1
восьмимісний номер), кухня, пральня, сніданок
+ 10 грн., Інтернет, WiFi
Accommodation for 22 persons (2 six bed rooms,
1 ten bed room) kitchen, laundry, breakfast +1,2$,
Internet, WiFi

вул.Лепкого, 12
12 Lepkoho St.
+380-32-2727611
+380-63-4180616
+380-67-9111431
olduahostel@gmail.com
www.homehostels.com.ua

вул.Друкарська, 3
3 Drukarska St.
+380-32-2258611
+380-93-3196797
olduahostel@gmail.com
www.homehostels.com.ua

вул.Руська, 3/5
3/5 Ruska St.
+380-32-2257541
+380-99-7576749
+380-63-2591191
+380-67-9154125 (Enlish)
contact@hostel.lviv.ua
www.hostel.lviv.ua

вул.Потелицька, 4
4 Potelytska St.
+380-32-2257541
+380-99-7576749
+380-63-2591191
+380-67-9154125 (Enlish)
contact@hostel.lviv.ua
www.hostel.lviv.ua

вул.Хорватська, 3, кв.18
3 Khorvatska St., apt. 18
+380-93-0194001
+380-63-2165587
lemberghostel@gmail.com
www.lemberghostel.net23.net

Примітка. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що інформація цьому списку є конфіденційною, тому його не слід в жодному випадку
залишати чи показувати персоналу готелю (хостелу).
Телефонуючи у готель (хостел), будь ласка, обов’язково вкажіть, що ви їдете на екскурсію в Релігійний центр Свідків Єгови в
Україні, розташований в смт Брюховичі. Під час відвідин філіалу подайте інформацію у приймальню стосовно готелю (хостелу), в
котрому ви зупинились, і кількості осіб у вашій групі. Це може допомогти у майбутньому отримати значні знижки на проживання в
цих готелях. Якщо ви зауважили в списку певні неточності або ж у вас виникли певні зауваження щодо сервісу в готелі (хостелі),
можете написати нам на електронну адресу touringbethel@ua.jw.org або зателефонувати за номером +380-32-2409401.
Зауважте, будь ласка, що готелі (хостели), які відсутні у цьому списку, не були оглянуті представником філіалу або ж у нас були
інші вагомі причини не включати їх у список.
Інформацію про ресорани, кафе, музеї, виставки та інші цікаві місця Львова ви зможете знайти на сайтах: www.inlviv.info і
www.city-adm.lviv.ua
Note. Please note that the information on the list is confidential and therefore under no circumstances leave it with or show it to the
personnel of the hotel (hostel).
When you call to a recommended hotel (hostel), please it is necessary to indicate to them that you come to tour the Religious Center of
Jehovah's Witnesses in Ukraine located in Briukhovychi. During your visit to the Branch, please inform the Receptionist about the hotel
(hostel) you stayed at as well as the number of persons in your group. This information might help us to receive considerable discounts in
these hotels (hostels) in the future. Should you notice any inaccuracies in the list or have comments regarding the hotel (hostel) services,
please write us at touringbethel@ua.jw.org or phone us at +380-32-2409401.
Please note that hotels (hostels) not included in this List were not checked by a representative of our Branch or there were other major
reason why we did not include them in this list.
You may find information about restaurants, cafes, museums, exhibitions and other places of interest in Lviv by checking one of the
following web-sites: www.inlviv.info or www.city-adm.lviv.ua
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