
 
 

 
 
 
 
 
 
Гості та учасники Відкритого Кубку України з боротьби мають змогу забронювати номери самостійно 
таким чином: 
 

1. Телефон – забронювати номери можливо по телефону назвавши кодову фразу - КУБОК ПО 
БОРОТЬБІ. Номер телефону Відділу броювання – +38 044 359 08 08  
або моб. 098 359 08 08 (Viber, Whats App, Telegram). 

2. Також, можливо забронювати номери по e-mail - reservation@hotelrus.phnr.com вказавши 
кодову фразу - КУБОК ПО БОРОТЬБІ 

3. Можливо забронювати номери та одразу поселитись звернувшись безпосередньо на Ресепшн 
готелю. При поселенні потрібно сказати кодову фразу КУБОК ПО БОРОТЬБІ 

 
На проживання гостей та учасників Відкритого Кубку України надана спеціальна знижка в готелі 
Русь. 
Нижче викладена інформація по тарифам:  
1200 грн/добу – при одномісному розміщенні в номері категорії Стандарт 
1200 грн/добу – при двомісному розміщенні в номері категорії Стандарт (600 грн с гостя за добу).  
Тобто, тариф на розміщення не змінюється від кількості осіб в номері. Максимальна кількість осіб у 
номері – 2. 
 
В вартість проживання входить сніданок «шведський стіл», парковка та доступ до Wi-Fi, окрім 
туристичного збору. 
Згідно останніх змін до Податкового Кодексу України, ставка туристичного збору становить: 18,89 
грн/добу з гостя резидента України (при наданні Наказу про відрядження або його копії завіреній 
печаткою та підписом, туристичний збір не сплачується. Даний документ необхідно залишити в 
готелі) та 47,23 грн/добу з гостя нерезидента України. При наявності виду на проживанняі 
сумарного проживання в Україні не менше ніж пів року – туристичний збір для гостя буде 
розрахований як для гостя резидента України. 
 
Наявність Стандартних номерів безпосередньо залежить від їх наявності на момент 
бронювання. 
 
Оплата за проживання здійснюється при заїзді в готель готівкою або кредитною карткою. 
 
Стандартний час заїзду – 14:00, виїзд – до 12:00 
Раннє поселення з 6:00 або пізній виїзд до 21:00 оплачується додатково в розмірі 50% від вартості 
номеру за добу. В вартість раннього заїзду входить сніданок. 
 
Сніданок проходитиме на другому поверсі готелю с 7:00 до 10:00 
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