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Гості та учасники Відкритого Чемпіонату України з боротьби мають змогу забронювати номери 

самостійно таким чином: 

1. По телефону – назвавши кодову фразу ЧЕМПІОНАТ ПО БОРОТЬБІ. Номер телефону 

Центрального відділу бронювання - +38 044 359 08 08 або моб. +38 098 359 08 08 (Viber, 

Whats App, Telegram). 

2. По e-mail, надіславши запит на бронювання на reservation@hotelrus.phnr.com вказавши 

кодову фразу - ЧЕМПІОНАТ ПО БОРОТЬБІ 

3. Можливо забронювати номери та поселитись звернувшись безпосередньо на Ресепшн 

готелю. При поселенні потрібно сказати кодову фразу ЧЕМПІОНАТ ПО БОРОТЬБІ 

 

Наявність номерів необхідно уточнювати на момент бронювання!!! 

 

На проживання гостей та учасників Відкритого Чемпіонату України по боротьбі надана спеціальна 

знижка в готелі Русь, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гостпітальна, 4 

 

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 

Тобто, тариф на розміщення не змінюється від кількості осіб в номері. 

Максимальна кількість осіб у номері – 2. 

 

Прошу звернути увагу на те, що мінімальна одиниця бронювання – це 1 номер. Тобто, в 

готелі не можна забронювати тільки ліжкомісце. 

 

Бронювання номерів зі спеціальною знижкою можливе у період 21.01-24.01.2022 

 

В вартість проживання входить парковка авто на території готелю та доступ до Wi-Fi, але не 

входить туристичний збір. 

Згідно останніх змін до Податкового кодексу України, ставка туристичного збору становить: 

 26 грн/добу з гостя резидента України та  

65 грн/добу з гостя за добу не резидента України.  

При наданні Наказу про відрядження або ж його копії завіреній печаткою та підписом 

керівника, тур збір не сплачується. Прошу звернути увагу, що даний документ діє тільки 

для резидентів України та його необхідно буде лишити в готелі при поселенні. 

 

 

Оплата за проживання здійснюється при заїзді в готель готівкою або кредитною картою. 

 

Стандарт ний час поселення в готель – 14:00, виїзд до 10:00 

Раннє поселення (з 6:00 ранку) або пізній виїзд (після 12:00) оплачується додатково у розмірі 50% 

від вартості номеру за добу.  
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