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�����ц�я	в�с��вО��	
ПрAТ	«Г�Л���с�О»®

Україна, 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30 
Тел.: (032) 2970628, 2970627 

Факс: (032) 2971756 
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua 

www.galexpo.com.ua

Місце проведення: 
Львівський Палац мистецтв, 

вул. Коперника,17

	 О�Г�Н�З��О�	ФО�У�У�

	 �р��	«Гал���с�О»®	
	 (Україна, м. Львів)

	 З�	с���яННя�

	 Львівської	обласної	
	 державної	адміністрації	
	 Львівської	обласної	ради

	 Львівської		
	 міської	ради

	 �епартаменту	міжнародного	
	 співробітництва	та	туризму	ЛО��

	 Управління	туризму	департаменту		
	 розвитку	Львівської	міської	�ади

	 Львіського	�уриcтичного		
	 �льянсу

	 ЛКП	«�генція	з	підготовки	
	 подій	у	Львові»

			 �соціації	готельних	об’єднань		
	 та	готелів	міст	України

	 Української	�соціації	
	 �ктивного	та	�кологічного	
	 �уризму

	 �соціації	працівників	
	 парків	культури	України

	 �соціації	аквапарків		
	 України

	 с��вО�Г�Н�З��О�		
	 �ОН�У�сУ�ОН�У�сУ		
	 ��ОФ�с�ЙН�Х		
	 �УХ���в��	
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	 FORUM	ORGANISER�

	 JSC		«Gal�Expo»®	

	 (Ukraine, Lviv)

	 AT	ASSISTANCE	OF�

	 Lviv		Regional	State		
	 Administration	
	 Lviv	Region	Council

	 Lviv	City	Council

	 Departament	of	Internetional	
	 Cooperation	and	Tourism	of	Lviv	Region	
	 State	Administration

	 Tourism	Office	of	Department		
	 of	Development.	Lviv	City	Council

	 Lviv	Tourism	Alliance

	 Agency	of	the	preparing	events

	 Association	of	Hotel	Unions	
	 and	Hotels	of	the	Cities	of	Ukraine

	 Ukrainian	Adventure		
	 and	Ecotourism	Association

	 Association	of	Ukrainian	
	 Culture	Park	Workers

	 Association	of	Aquapark	
	 in	Ukraine

	 CO�ORGANIZER		
	 OF	CULINARY	ART	
	 SHOW�GROUND��	

	

	 MEDIA�SUPPORT�

ExHIbITIONS	MANAGEMENT�	
«G�L��xPО»® PJSC

30, Vynnychenko St., Lviv, Ukraine, 79008 
Phone: +380 (32) 2970628, 2970627 

Fax: +380 (32) 2971756 
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua 

www.galexpo.com.ua

Exhibitions venue: 
Lviv Palace of Arts, 

17, Kopernik St.
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��ОГ����	�ОБО��

19 жовтня, середа
��00	–	����	 Урочисте	 відкриття	 ЛЬв�всЬ�ОГО		
	 	 	 ��ЖН��О�НОГО	ФО�У�У	 �Н�Ус���Ї		
	 	 	 �У��З�У	��	ГОс��ННОс��.
	 	 	 церемонія	 нагородження	 до	 дня		
	 	 	 туризму.

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,  
 хол першого поверху

���0	–	��00		 семінар�презентація�	 «Угорщина	 –	
	 	 	 джерела	здоров’я»

Місце проведення: Львівський Палац мистецтв, 
 Конференц-зал №3 
Організатор: Представництво Агенції з туризму  
 Угорщини в Україні

��00	–	��00	 семінар�презентація	 «�енденції		
	 	 	 розвитку	 освіти	 за	 кордоном,	 та		
	 	 	 основні	інструменти	продажу»

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,  
 Конференц-зал №2
Організатор: Агентство міжнародного  
 культурного обміну та освіти

���0	–	���0	 семінар�презентація	 «�лбанія	 –		
	 	 	 остання	загадка	Балкан»!

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,  
 Конференц-зал №3
Організатор: Туристчина компанія «ALER Travel»

���0	–	����	 � а н е л ь 	 д л я 	 г о т е л ь є р і в 	 т а		
	 	 	 представників	міст	«�росувайте	вашу		
	 	 	 дестинацію/	бізнес	розумно»

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв, 
 Головний конференц-зал
Організатор: Управління туризму Львівської  
 міської ради, 
 ЛКП «Центр розвитку туризму  
 м.Львова»

��00	–	��00	 �онференція�презентація	 «Одеса		
	 	 	 365	днів	на	рік�	�уристичні	можливості		
	 	 	 Одеси	 та	 Одеського	 регіону	 поза		

ЛЬв�всЬ�ОГО	 ��ЖН��О�НОГО	
ФО�У�У	 �Н�Ус���Ї	 �У��З�У	 ��	
ГОс��ННОс��	–	2016 
XVІІ Міжнародної виставки-ярмарку 
«�ур��с�О»
Х Спеціалізованої виставки 
«ГО��ЛЬН�Й	��	��с�О��НН�Й	
Б�ЗН�с»
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	 	 	 літнього	сезону.	�іловий,	оздоровчий		
	 	 	 та	ознайомлювальний	туризм»

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,  
 Конференц-зал №2
Організатор: Асоціація розвитку туризму  
 Одеського регіону «Велика Одеса»
 Асоціація «Туризм Одеса»

���0	–	���0	 семінар�презентація	 «Бронювання		
	 	 	 готелів.	в	даний	час	і	в	майбутньому.		
	 	 	 �енденції»

 Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв, 
 Конференц-зал №3
Організатор: Компанія «Hotelston»

����	–	��00	 семінар�презентація	 «�аловідомі		
	 	 	 туристичні	 об’єкти	 та	 унікальні		
	 	 	 туристичні	продукти	України	та	світу»

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв, 
 Конференц-зал №2
Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

���0	–	���0	 стратегічна	сесія	 «Futourism.	Action		
	 	 	 plan/�уризм	майбутнього.	�лан	дій»

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв, 
 Головний конференц-зал
Організатор: Управління туризму Львівської  
 міської ради,
 ЛКП «Центр розвитку туризму  
 м.Львова»

��00	–	��00	 семінар		«Органічне	чи	екологічне.	Чи	
	 	 	 ви	знаєте	різницю?»

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв, 
 Конференц-зал №3
Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

���0		 �озіграші	від	учасників	Форуму
Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв

��00		 Закінчення	 роботи	 спеціалізованих		
	 	 	 виставок

20 жовтня, четвер
��0	–	��00	 �нформаційний	центр	майбутнього

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв, 
 Головний Конференц-зал
Організатор: Управління туризму Львівської  
 міської ради,
 ЛКП «Центр розвитку туризму  
 м.Львова»

�000			 �очаток	 роботи	 спеціалізованих		
	 	 	 виставок
�000	–	��00	 VI�	 �онкурс	 професійних	 кухарів		
	 	 	 «��Ос�О.	Їжа	без	пафосу!»

Місце проведення: Шоу-майданчик кулінарного  
 мистецтва Львівського Палацу  
 мистецтв
Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

�000	–	��00	 II�	 Західноукраїнський	 чемпіонат		
	 	 	 барменів

Місце проведення: Шоу-майданчик барменського  
 мистецтва Львівського Палацу  
 мистецтв
Організатор: Барменський центр «PROMIX» 

�000	–	��00	 семінар	 «�ктуалізація	 Н�сс�	 в		
	 	 	 ресторанному	бізнесі.	які	 проблеми		
	 	 	 харчової	 безпеки	 розв’язуються		
	 	 	 виключно	системами	стандартів?»

Доповідач: Донцова Ольга Віталіївна -директор  
 сертифікаційного консалтингового  
 центру, розробник систем  
 управління якістю та безпечністю  
 харчових продуктів,  
 лікар-гастроентеролог
Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,  
 Конференц-зал№1
Організатор: Red Lynx Production

��00	–	��00	 �рактикум�форум	 для	 готелярів		
	 	 	 і	 рестораторів	 	 	 	 «цілі	 та	 тенденції		
	 	 	 2017.	Що	необхідно	знати	сьогодніш�	
	 	 	 ньому	готеляреві»

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв, 
 Конференц-зал №1
Організатор: «Знайдено в Україні» – проект про  
 любов до власної країни
 Академія Готельних Інвесторів,
 Projekt Hotel (Польща-Україна- Білорусь)
 ПрАТ «ГалЕКСПО»®

��00	–	����	 семінар�презентація	 «�весткурсії	 у		
	 	 	 вашому 	 м і с т і . 	 як 	 поверну ти		
	 	 	 самостійних	туристів	до	турфірми»

Місце проведення: Львівський Палац мистецтв,  
 Конференц-зал №2
Організатори: Look City
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��00	–	��00		 �резентація	 «�ктивний	 туризм	 в		
	 	 	 �арпатах�тренди	на	2017	рік»

Місце проведення: Львівський Палац мистецтв, 
 Конференц-зал №3 
Організатор: Закарпатська ОДА, 
 Турінфо Закарпаття

��00	–	��00	 �резентація	 «Gobooking	 Travel.			
	 	 	 Онлайн	бронювання	готелів	всі	«за»		
	 	 	 та	«проти»

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв, 
  Конференц-зал №2
Організатор: Gobooking.travel

��00	–	��00	 семінар�презентація		«�итячий	освітній		
	 	 	 та 	 оздоровчий	 в ідпочинок 	 за		
	 	 	 кордоном»

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв, 
Конференц-зал №2
Організатор:   Агентство міжнародного культурного 
обміну та освіти
International Cultural and Educational agency – ICEA

��00	–	��00		 �резентація	 «відкрий	 для	 себе	
	 	 	 в�ЛЬНЮс»

Місце проведення: Львівський Палац мистецтв, 
 Конференц-зал №3 
Організатор: The Official Business and Tourism 
Development Agency of the City of Vilnius

��00	–	���0		 �ідведення	 підсумків	 �онкурсу	 на	
	 	 	 кращу	 експозицію	 та	 нагородження		
	 	 	 переможців	

Місце проведення: Львівський Палац мистецтв
Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

��00		 �озіграші	від	учасників	форуму
Місце проведення: Львівський Палац мистецтв

��00	–	��00		 вперше!	 �айстер�клас	 «сучасна	
	 	 	 жінка	 –	 родина	 –	 робота.	 як	 стати		
	 	 	 успішною	і	гармонійною	особистістю»

Місце проведення: Львівський Палац мистецтв,  
 Конференц-зал №1 
Організатор: «Знайдено в Україні» – проект про  
 любов до власної країни
 Академія Готельних Інвесторів,
 Projekt Hotel (Польща-Україна-  Білорусь),
 ПрАТ «ГалЕКСПО»®

��00		 Закінчення	 роботи	 спеціалізованих		
	 	 	 виставок

21 жовтня, п’ятниця
�00	–	��00	 �екламний 	 т ур 	 «�уристично �	
	 	 	 рекреаційний	потенціал	самбірського		
	 	 	 �ідгір’я»
	 	  (за окремою програмою)

Організатори: Туроператор «Відвідай» спільно  
 з ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

�000		 �очаток	 роботи	 	 спеціалізованих		
	 	 	 виставок
�000	–	��00	 II�	 Західноукраїнський	 чемпіонат		
	 	 	 барменів

 Місце проведення: Шоу-майданчик барменського 
 мистецтва
Організатор: Барменський центр «PROMIX» 

��00	–	���0	 вперше	 у	 Львові!	 спеціалізований	
	 	 	 тренінг	 	 «SMM	 для	 турагенцій»		
	 	 	 від	 Лали	 �арапакіної,	 відомого		
	 	 	 туристичного	блогера,		маркетолога,		
	 	 	 автора	проекту	«Знайдено	в	Україні»

Місце проведення: Львівського Палацу мистецтв,   
 Конференц-зал №1
Організатори: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

��00	–	��00	 семінар�презентація	 «як	 збільшити		
	 	 	 кількість	клієнтів	суб’єкта	туристичної		
	 	 	 галузі	(агенція,	оператор,	готель,	інші		
	 	 	 фірми	 чи	 окремі	 особи)	 за	 рахунок		
	 	 	 сучасних	інтернет	медіа

Місце проведення: Львівського Палацу мистецтв, 
 Конференц-зал №2
Організатори: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

��00		 �озіграші	від	учасників	форуму
Місце проведення: Львівський Палац мистецтв

��00		 Завершення	 роботи	 форуму	 та		
	 	 	 спеціалізованих	виставок
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19 OctOber , Wednesday
��00	–	����	 Ceremonial	 opening	 of	 the	 	 Lviv		
	 	 	 International	 Forum	 of	 Tourism	 and														
	 	 	 Hospitality	Industry
	 	 	 Ceremony	dedicated	to	the	Tourism	Day

Venue: Lviv, Palace of  Art, First floor hall

��00	–	��00		 Seminar�presentation	 	 «Hungary	 –		
	 	 	 source	of	health»

Venue: Lviv Palace of Art,  Conference Hall №3
Organizer: Hungary Representative touristic agency in Ukraine

��00	–	��00	 Seminar�Presentation	 «Tendency	 of		
	 	 	 education	 abroad	 and	 basic	 sale’s		
	 	 	 tools»

Venue: Lviv Palace of Art, Conference Hall  №2
Organizer: International Cultural and Educational Agency  
 – ICEA

���0	–	���0	 Seminar�Presentation	«Albania	–	the	last		
	 	 	 balkan		mystery!»

Venue: Lviv Palace of Art, Conference Hall №3 
Organizer: Tourist Company «ALER Travel»

���0	–	����	 Panel	discussion	for	hoteliers	and	city		
	 	 	 representatives	«Develop	your		destination/	
	 	 	 business	rationally»

Venue: Lviv Palace of Art,  Main Conference Hall 
Organizer: Tourism Department of City Lviv Council, 
 Lviv developing center of tourism

��00	–	��00	 	Conference�presentation	«Odesa	365		
	 	 	 days	 per	 year�	 Odesa’s	 touristic		
	 	 	 opportunities	in				period	beyond	summer		
	 	 	 months.	business,	 health	 and	 starter		
	 	 	 tourism»

Venue: Lviv Palace of Art, Conference Hall  №2
Organizer: Odesa region Association of Tourism  
 Development «Grand Odesa»,
 Association «Tourism Odesa»

���0	–	���0	 Seminar�presentation		“Hotel	reservation.		
	 	 	 Nowadays	and	in	the	future.	Trands

Venue: Lviv Palace of Art,  Conference Hall №3 
Organizer: Company «Hotelston»

����	–	��00	 Seminar�presentation	 «Little	 known		
	 	 	 touristic	objects	and	unique	products	of		
	 	 	 Ukraine	and	from	all	over	the	world»

Venue: Lviv Palace of Art, Conference Hall №2
Organizer: PJSC «Gal-EXPO»®

���0	–	���0	 Strategic	 Session	 «Future	 tourism.		
	 	 	 Action	plan»

Venue: Lviv Palace of Art,  Main Conference Hall
Organizer: Tourism Department of City Lviv Council , 
 Lviv developing center of tourism

��00	–	��00	 Seminar	 	 «Organically	or	 ecologically.	
	 	 	 Do	you	know	the	difference?»

Venue: Lviv Palace of Art, Conference Hall №3
Organizer: PJSC «Gal-EXPO»®

���0		 D raw ings 	 o rgan i zed 	 by 	 fo rum		
	 	 	 participants	

Venue: Lviv Palace of Art

1800		 Termination	of	the	exhibition’s	working		
	 	 	 day	

OF	THE	LVIV	INTERNATIONAL	FORUM	
OF	 TOURISM	AND	 HOSPITALITY	
INDUSTRY	�0��	
XVІІ International Trade fair 
«TourExPO»,	
X Specialized Exhibition 
«HOTEL	AND	RESTAURANT	
bUSINESS»
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20 OctOber, thursday
��0	–	��00	 Future	informative	center	

Venue: Lviv Palace of Art,  Main Conference Hall
Organizer: Tourism Department of City Lviv Council, 
 Lviv developing center of tourism

�000			 beginning	 of	 specialized	 exhibitions		
	 	 	 working	time
�000	–	��00			 VI�	Competition	of	professional		cooks		
	 	 	 «SIMPLY.	Food	without	pathos!»

Venue: Show place of cooking art of Lviv Palace of Art
Organizer: PJSC «Gal-EXPO»®

�000	–	��00	 II�	West	barman	championship
Venue: Show place of  barman art of Lviv Palace of Art
Organizer: Barman center «PROMIX» 

�000	–	��00	 Actuality	of		FOOD	SAFETY	SYSTEM	in		
	 	 	 restaurant	business.		What		problems	of		
	 	 	 cooking	safety	are	solved	exclusively	by		
	 	 	 standards		systems?

Lecturer: Dontsova Olga Vitalijivna –director of certification  
 consulting center, developer of quality  
 department systems  and safety nutritive products,  
 doctor-gastroenterologist
Venue: Lviv Palace of Art, Conference Hall №1
Organizer: Red Lynx Production 

��00	–	��00	 Workshop	 Forum	 for	 hoteliers	 and		
	 	 	 restaurateurs . 	 «Object ives 	 and		
	 	 	 tendencies	in	2017.	What	is	necessary		
	 	 	 to	know	to	nowadays’	restaurateurs»

Venue: Lviv Palace of Art, Conference Hall №1
Organizer: «Founded in Ukraine» – project about the  
 love to your country. Academy of Hotel Investors , 
 Project Hotel (Poland –Ukraine – Belarus), 
 PJSC «Gal-EXPO»®

��00	–	����	 Seminar�presentation	«kvest	excursions		
	 	 	 in	your	town.	How	to	return	 individual		
	 	 	 tourists	toward	touristic	firms»	

Venue: Lviv Palace of Art, Conference Hall №2 
Organizer: Look City

��00	–	��00	 Presentation	 «Activity	 of	 tourism	 in		
	 	 	 Carpathian�	trends	in	2017»

Venue: Lviv Palace of Art,  Conference Hall :№3
Organiser: Department of City Zakarpatska Council, Turinfo,  
 Zakarpattya

��00	–	��00	 Presentation	«Gobooking	Travel.		Online	
	 	 	 hotel 	 reservat ion. 	 Al l 	 «by»	 and	
«against»

Venue: Lviv Palace of Art, Conference Hall №2 
Organizer: Gobooking.travel

��00	–	��00	 Seminar�presentation		«Child	educational		
	 	 	 and	recreation	holidays	abroad»

Venue: Lviv Palace of Art,  Main Conference Hall №2 
Organizer: International Cultural and Educational agency 
– ICEA

��00	–	��00		 Seminar�presentation	«Discover	Vilnus		
	 	 	 for	yourself»

Venue: Lviv Palace of Art, Conference Hall №3
Organizer: The Official Business and Tourism Development  
 Agency of the City of Vilnius

��00	–	���0		 Summing	up	the	results	of	competition		
	 	 	 of	 the	best	 exposition	 and	 award	 the		
	 	 	 winners	

Venue: : Lviv Palace of Art 
Organizer: PJSC «Gal-EXPO»®

��00		 D raw ings 	 o rgan i zed 	 by 	 fo rum		
	 	 	 participants	

Venue: Lviv Palace of Art

��00	–	��00	 At	first	time!	Master	Class	«Contemporary		
	 	 	 woman	–	family	–	job.	How	to	become		
	 	 	 successful	and	harmonious	person»

Venue: Lviv Palace of Art, Conference Hall №1
Organizer: «Founded in Ukraine» , project about the  
 love to your country. 
 Academy of Hotel Investors, 
 Project Hotel (Poland –Ukraine – Belarus), 
 PJSC «Gal-EXPO»®

��00		 Termination	of	the	exhibition’s	working		
	 	 	 day
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21 OctOber, Friday
�00	–	��00	 Promotional	 tour	 «Touristic	 recreation		
	 	 	 potential	 of	 Sambir	 Hills	 (separate		
	 	 	 program)

Organizer: Tour operator «Vidvidaj» together with   
 PJSC «Gal-EXPO»®

�000		 beginning	 of	 specialized	 exhibitions		
	 	 	 working	time		
�000	–	��00	 We s t 	 U k r a i n i a n 	 b a r t e n d e r ’ s		
	 	 	 championship	

Venue: Show place of barman’s art of Lviv Palace of Art  
Organizer: Bartender’s center «PROMIX»

��00	–	���0	 At	first	time!	Specialized	training		«SMM		
	 	 	 for	 touristic	 agencies»	 from	 Lala		
	 	 	 Tarapakina,	 famous	 touristic	 	 blogger,			
	 	 	 marketing	manager,	author	of	the	project		
	 	 	 «Discover		in	Ukraine»

Venue: Lviv Palace of Art, Conference Hall №1
Organizer: PJSC «Gal-EXPO»®

��00	–	��00	 Seminar�presentation		«	How	to	increase		
	 	 	 clients	 of	 tourism	 subject	 (	 agency,		
	 	 	 operator,	hotel,	another	firms	and	some		
	 	 	 persons)	by	modern	internet	media.

Venue: Lviv Palace of Art,  Conference Hall №
Organizer: PJSC «Gal-EXPO»®

��00		 Drawings 	 organ ized 	 by 	 Forum		
	 	 	 participants	

Venue: Lviv Palace of Art

��00		 Termination	of	the	Forum	work
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We offer you the organization of all types of rest 
and corporate events throughout the year! We organize 
various activities: walking tours, hiking, bus tours, 
rafting, ATV tours, horseback excursions, bike tours, ski 
tours, festive events, children’s recreation, conference 
service. Enjoy active and cognitive rest in the picturesque 
Carpathian resort town Yaremche.

We will show you the paths which will capture your 
spirit! 

100 stezhyn – choose the one!

100	с��Ж�Н
ТУРиСТична агенцІя

вул. Свободи, 257а,  
м. Яремче, Івано-Франківська обл.,  
78501, Україна
Тел.: +380 99 5442224,  
 +380 97 3577333
www.100stezhyn.com.ua

Пропонуємо Вашій увазі організацію всіх видів 
відпочинку та корпоративних заходів цілий рік!

Ми організовуємо різні заходи: пішохідні екскурсії, 
походи в гори, автобусні екскурсії, рафтинг, квадротури, 
кінні прогулянки, велопрогулянки, лижні тури, урочисті 
події, дитячий відпочинок, конференц-сервіс.

насолоджуйтесь активним та пізнавальним 
відпочинком в мальовничому карпатському місті-
курорті яремче.

Ми покажемо Вам стежки від, яких захоплює 
дух!

100 стежин – обери свою!

100	STEZHYN
TRAVEL AgENCY

257a, Svobody St.,
78501, Yaremche, Ukraine
Phone: +380 99 5442224,  
 +380 97 3577333
www.100stezhyn.com.ua
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There is a country situated at the Western part of the 
balkan peninsular, surrounded by the waters of Adriatic 
and Ionian Seas, which attracts more and more tourists 
with each new season. It is Albania. This country is called 
to be the most promising touristic direction on balkans. 
And this is not surprising!

Albania has become a very popular holiday 
destination for the tourists from different countries, 
including Ukraine, because it has picturesque nature, 
rich historical and cultural heritage, great conditions for 
the coastal, excursion and ethno-tourism.

ALER Travel Company is excited to show you the 
most beautiful and unexplored corners of Albania. We 
will impress you with the hospitality of local people and 
unusual places of the world cultural heritage.

by choosing your rest with ALER Travel you choose 
professionalism and reliability!

ALER	TRAvEL	TOURISm	&	
REAL	ESTATE

вул. Теодор Кеко 6, оф.6
Албанія, Тірана
Тел: +355 69 3655684, 3655685
Tel./fax: +355 4 4535555
e-mail: info@alertravel.com
www.alertravel.com

У західній частині Балканського півострова, 
омита водами адріатичного та Іонічного морів, 
знаходиться албанія, котра з кожним новим літнім 
сезоном приваблює все більше і більше туристів. цю 
країну називають найперспективнішим туристичним 
напрямком на Балканах. І це не дивно!

Маючи живописну природу, багату історичну та 
культурну спадщину, прекрасні умови для пляжного, 
екскурсійного та етнотуризму, албанія стала 
популярним місцем відпочинку для туристів з різних 
країн, в тому числі і з України.

Компанія ALER Travel з радістю продемонструє 
Вам найкрасивіші та незвідані куточки албанії, здивує 
гостинністю місцевого населення та незвичайними 
місцями світової культурної спадщини.

Відпочиваючи з ALER Travel Ви обираєте 
професіоналізм та надійність!

ALER	TRAvEL	TOURISm	&	
REAL	ESTATE

office 6, 6, Teodor Keko St.,
Albania, Tirana
Phone: +355 69 3655684, 3655685
Phone/fax: +355 4 4535555
e-mail: info@alertravel.com
www.alertravel.com



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2016 Lvіv•Galician Exposition•2016

bacówka Radawa SPA – Tourist centre of a high 
european standard in Radawa city, Subcarpathian 
Voivodeship of Poland.

We provide the following services:
- We arrange business meetings, office parties, 

birthday parties and wedding celebrations.
- We have two restaurants, with a skilled polish 

chef.
- The hotel consists of 9 buildings in highland style. 

The perfect place to relax with your family or go away 
on a romantic trip.

- Tourist Centre with SPA consist of a swimming pool, 
a sauna and a place for a full body massages.

- other tourist attractions: ability to rent a bicycle, 
canoeing, hiking, swimming pool, barbecue area and a 
basketball court.

bacówka Radawa SPA is located close to the 
Ukrainian border in Poland.

bACÓWkA	RADAWA	SPA

Poland, Podkarpackie
Radawa, 37-523
Тел.: +48 530 530511
bacowkaradawa@gmail.com
http://bacowkaradawa.pl/

bacówka Radawa SPA туристичний SPA комплекс 
європейського рівня в селищі Радава, Підкарпацькому 
воєвудстві Польщі. 

до ваших послуг:
- Організація ділових зустрічей, корпоративів, днів 

народження, весіль
- 2 ресторани, в яких кращі шеф кухарі Польщі 

приготують авторські кулінарні шедеври спеціально 
для вашого заходу

- готель, який складається з 9 будинків в гірському 
стилі, ідеальних для комфортного родинного 
відпочинку або ж романтичної поїздки

- SPA комплекс – сауни, басейни, масажні 
кабінети, SPA процедури.

- активний відпочинок: оренда велосипедів, 
їзда на конях, баскетбольний майданчик, відкритий 
басейн, сплав по річці, гріль. 

запрошуємо до туристичного комплексу bacówka 
Radawa SPA, яка  знаходиться в 40 км від українсько-
польського кордону.

bACÓWkA	RADAWA	SPA

Poland, Podkarpackie
Radawa, 37-523
Phone: +48 530 530511
bacowkaradawa@gmail.com
http://bacowkaradawa.pl/
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«Apolena» -це міжнародна компанія, яка постачає 
свою продукцію в 35 країн світу і пропонує в першу 
чергу еклектику стилів і звичайно ж концептуальні 
рішення виражені в декоративному текстилі.

Колекції, які випускаються, виходять в логічній 
прив’язці деталей. Подушки, пуфи, штори, скатертини 
і покривала виконані в одному стилі, однієї 
дизайнерської ідеї і кольори лаконічно ув’язуються 
в єдиний концепт.

Ми допоможемо стильно і якісно задекорувати 
будь-яку кімнату!

УЧ�сН���	ФО�У�У

��

APOLENA
ТУРецьКий ІнТеР’єРний 
ТеКСТиЛь

Тел.: (067) 3230077
e-mail: info@apolena.com.ua
www.apolena.com.ua
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Фірма  «ALL4HoTELS» – це  знання, багаторічний 
досвід  та  професіоналізм людей, які  працюють у  
готельному бізнесі.  Фірма   займається  комплексним  
спорядженням  готелів, що гарантує комфорт і високий 
рівень якості при обслуговуванні клієнтів.

«ALL4HoTELS» – єдина  фірма  у  Польщі,  
яка з 2012 року  є  постійним дистриб’ютором  
британських  фірм CoRbY oF WINDSoR, EMbERToN 
та  французької  JVD.

Товари, які ми пропонуємо, відзначаються  
високою якістю,  функціональністю,  атракційним  
виглядом.   Обов’язкова   умова продажу –  на всі види 
товару є необхідні  дозволи  та  сертифікати.  

В нашому  каталозі представлено   близько 200 
предметів  для  обладнання  готелів.  це  сейфи, 
фени, міні-бари, вітальні  набори  та ін.    Більшість 
з них   можуть бути виготовлені на замовлення з 
урахуванням  пропозицій та  вимог  наших  клієнтів.

Ось лише один приклад – міні-бари  для  готелів.  
надзвичайно функціональні та економічно вигідні.  
з  01.01.2016  року  мають клас  споживання  
електроенергії  а+ – і це найкращий   показник  класу  
споживання  електроенергії  серед  аналогічних  
товарів на  польському  ринку.

Х спеціалізована виставка «гОТеЛьний Та 
РеСТОРанний  БІзнеС»  у Львові – це добрий шанс.   
для «ALL4HoTELS» – відкрити нові можливості 
співпраці на українському ринку. для  власників 
готелів та клієнтів в Україні – отримати доступ до 
європейських стандартів комфорту.

ALL4HOTELS

Тел.: +485 0 1211700
e-mail: s.romanski@all4hotels.pl

Подорожуючи неповторною европою, все наскрізь 
справляє незабутнє враження: приголомшлива архітектура, 
незвичайні стилістичні рішення, гармонія інтер’єру та 
екстер’єру, де продумана кожна деталь. Кожен будинок, 
кожна споруда несе свій настрій. Свято смаку і стилю 
присутнє скрізь.

Кожен мистець знає, що будинок - це відображення 
його душі: інтер’єр, особливо грамотно підібрані деталі 
здатні чудово продемонструвати його ставлення до життя. 
В інтер’єрі кожна дрібниця має бути на своєму місці і має 
особливе значення. якісний текстиль доповнює обстановку 
і створює неповторну атмосферу дому, атмосферу тепла і 
затишку, атмосферу, в якій хочеться просто насолоджуватися 
життям, дивлячись у вікно на квапливо пробiгаючих людей 
та десятки проїжджаючих машин.

натхненні європейською філософією життя, нам 
прийшла ідея про створення компанії, яка дасть можливість 
кожному доторкнутися до сучасних тенденцій, оригінальних 
структур, класичних дизайнів шторних та декоративних 
тканин – втілення прекрасного, теплого і затишного 
будинку.

Штори як крапля дорогих парфумів - неповторний штрих 
в кожному будинку. це розкіш, що відрізняється тонкістю 
смаку та можливістю дарувати нове дихання своєму дому.

AURUM déor – це компанія, яка готова привнести в будь-
який інтер’єр свій неповторний, індивідуальний текстиль, 
створюючи особливу атмосферу в кращих традиціях 
європи.

Витончена французька тюль, дорогі іспанські жакарди, 
італійський оксамит з вензелями... Саме такі тканини задають 
тон для всього інтер’єру, оживляють і облагороджують 
його.

Кожна наша колекція відрізняється своєю витонченістю і 
благородством. Різноманітність стилів: класичні, гобеленові, 
з вишивкою, принтом, натуральні, дитячі, сонцезахисні, 
а також багатий вибір фактур і кольорів наших тканин 
дозволить оформити інтер’єр в будь-якому стильовому 
рішенні, будь то англійська класика або хай-тек, дитячий 
«люкс» або арт-нуаво, прованс або бароко.

Штори в наших тканинах стануть вдалим доповненням 
будь-якого інтер’єру не тільки квартир, приватних будинків, а 
також подарують розкішну атмосферу ресторанам, готелям 
і офісним приміщенням.

AURUm	DECOR	
КОМПанІя

м. Днiпропетровськ, 49051, Україна 
Тел.: (096) 016 40 40
 (050) 955 32 26
 (098) 955 32 26
е-mail:  bugaenko@aurumdecor.com.ua
            info@aurumdecor.com.ua
www.aurumdecor.com.ua
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DUDINCE
ЛІКУВаЛьний КУРОРТ

Kúpeľna 106,   
Dudince, 96271, Slovakia
Тел.: +421 0455504854,  
  0915 998239
Факс: +421 0455504840
e-mail: voitiuk@kupeledudince.sk
www.kupeledudince.sk/ru

Курорт дудінце є одним з наймолодших, 
найвідоміших і найбільш відвідуваних курортів 
Словаччини. Про цілющу силу дудінської мінеральної 
води було відомо ще з часів стародавньої Римської 
імперії. Курорт дудінце пропонує лікування 
мінеральною водою, яка має величезну цінність і, 
як магніт, привертає велику кількість відвідувачів. 
Унікальність цієї води полягає в тому, що тільки 
вона, єдина в Словаччині та у всій центральній 
європі, використовується одночасно для лікування 
опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи 
та нервової системи. І все це завдяки унікальній 
комбінації вуглекислого газу  та сірководню.  Кожен, 
хто побуває на курорті дудінце, може особисто 
переконатися у винятковості та сприятливій дії 
дудінської мінеральної води на організм.

��

Spa Dudince is one of the youngest, best known and 
most visited Slovak Spa resorts. Already the Ancient 
Romans knew about the healing effects of this world-
wide unique spring. The biggest treasure of the town of 
Dudince offered to all its visitors is the healing mineral 
water of Dudince. As the only healing water in Slovakia 
and in the central Europe it treats the diseases of a 
loco-motor system and diseases, cardio-vascular and 
nervous system as well. And this is thanks to its unique 
combination of carbon dioxide and hydrogen sulfide. 
Thousands visitors have personal experience with 
healing effect of this water every year and they definitely 
recommend the treatment to all people who suffer from 
the above-mentioned diseases.

DUDINCE
SPA RESORT

106, Kupelna St.,  
96271,  Dudince, Slovakia
Phone: +421 0455504854,
  0915 998239
Fax: +421 0455504840
e-mail: voitiuk@kupeledudince.sk
www.kupeledudince.sk

УЧ�сН���	ФО�У�У ExHIbITORS
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Ecotel*** being the biggest economy class hotel in 
Vilnius, is located in the city center close to the business 
district and within ten minutes walking distance from the 
historic old town. 

Recent extensive renovation of the entire Hotel 
makes it the preferred choice of the discerned budget, 
business and leisure traveller.

Hotel offers 166 modern rooms with a free Wi-Fi all 
over the hotel.

ECOTEL	HOTEL	VILNIUS

вул. Слуцко 8, 
Литва, LT- 09312, Вільнюс
Тел.: +370 5 2102700, 
 +370 6 8602779
Факс: +370 5 2102707
e-mail: hotel@ecotel.lt
www.ecotel.lt

екотел є найбільшим готелем економ класу у 
Вільнюсі. Розміщений в центрі міста недалеко від 
ділової частини міста, в 10 хвилинах від історичної 
старої частини міста. 

нещодавнє масштабне оновлення всього готелю 
дає можливість діловим, бюджетним, пересічним 
туристам, віддати перевагу цьому готелю.

готель пропонує 166 сучасних номерів з 
безкоштовним WI-FI.

ECOTEL	HOTEL	VILNIUS

8, Slucko St., 
LT-09312, Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 2102700,
 +370 6 8602779
Fax: +370 5 2102707
e-mail: hotel@ecotel.lt
www.ecotel.lt
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Компанія «gMS Ho.Re.Ca.» займається 
консультуванням, продажем і монтажем професійного 
обладнання для ресторанів, барів, кафе, пекарень, 
кондитерських цехів і рітейлу.

Ми гарантуємо:
- якісне обладнання;
- професійне консультування;
- проектування;
- ретельне опрацювання запитів;
- своєчасність доставки товару;
- інсталяцію обладнання;
- сервісне обслуговування.
наші сильні сторони:
- Висококваліфікований персонал;
- Широкий асортимент якісної продукції, включаючи 

прямий імпорт;
- Оперативність логістики.
головна мета нашої діяльності - задовольнити 

потреби нашого клієнта!

GMS	HO.RE.CA.

вул. Собінова, 1, 
м. Дніпропетровськ, 49083, Україна
Тел.: (056) 7322332
e-mail: sales@gms.com.ua
www.gms.com.ua

УЧ�сН���	ФО�У�У
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Vilnius Tourist Information Centre – an excellent 
adviser on how to spend your time purposefully in 
Vilnius!

by visiting our centres you will:
- learn about the best places of interest, cultural 

events, entertainment;
- receive free map of Vilnius;
- acquire the Vilnius City Card, publications about the 

city and various souvenirs;
- choose the most suitable accommodation, receive 

useful advices on where to shop or have a meal;
- get tourism information from the terminals or use 

free Wi-Fi zone.
We offer you to know Vilnius by:
- using Vilnius City Card discounts, proposals;
- choosing one of regular tours in English, german, 

Russian (15th of May-15th of September);
- booking a traditional or thematic tour (for groups);
- choosing one of 10 thematic routes to discover the 

city on your own;
- renting an audio-guide.
«go Vilnius» – The official business and Tourism 

Development Agency of the City of Vilnius.

GO	vILNIUS
VILNIUS TOURIST  
INFORMATION  
CENTRE

Vilniaus g. 22,
Вільнюс, , Lithuania, LT-01402
Тел.: +370 5 262 9660
e-mail: tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt,
www.vilnius-events.lt

Інформаційний центр туризму Вільнюса - радник 
як Вам цілеспрямовано провести час у Вільнюсі!

Відвідавши наші центри:
- дізнаєтесь про визначні пам’ятки, культурно-

мистецьких заходи, розваги;
- отримaєте безкоштовні інформаційні видання 

про Вільнюс і карту міста;
- зможете придбати картку міста Вільнюсa (англ. 

Vilnius City Card), публікації про місто, а також різні 
сувеніри.

Виберіть найзручніший пропонуємий спосіб 
дізнатись про місто.:

- придбання картки міста Вільнюсa;
- вибирайте екскурсії на aнглійській, німецькій, 

російській мові (15 травня – 15 вересня);
- замовте екскурсії для груп (туристів, друзів чи 

колег);
- орендуйте аудіо-гід;
«go Vilnius» – Офіційне агентство туризму і 

розвитку бізнесу Вільнюса.

Vilniaus g. 22,
Vilnius, , Lithuania, LT-01402
Phone: +370 5 262 9660
e-mail: tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt,
www.vilnius-events.lt

GO	vILNIUS
ІнФОРМацІйний  
ценТР ТУРизМУ
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Harmonia Hotels group is the most ambitious 
hospitality brand of tourism sector in Albania, always 
ready to welcome visitors and guests. With the client into 
focus, our philosophy develops continuously to achieve 
not simply guest satisfaction but mainly to exceed all 
expectations. 

Actually this hotel group is situated in Durres bay and 
includes Albanian Star Hotel****, Ibiza Dependance***, 
Akileda Dependance*** and Sun Hotel *** ᶧ 

Positioned in the City of Durres, with broad beaches 
and mild climate, and as one of the most attractive cities 
across Albania, has immediately turned this group to a 
leader in Albania 

HARMONIA	HOTELS	GROUP

Rr. Kompleksit, (SH4) Plepa-Golem
2504 Golem – ALBANIA
Тел.: +355 52 262240 
 +355 67 2061001 
e-mail: info@harmonia-hotels.com 
www.harmonia-hotels.com

Albanian Star Hotel&Beach Resort 4****
Hotel Ibiza 3***
Hotel Alkileda 3***
Sun Hotel 3+***
Виконавчий директор: Muhamed 
Kurmemi, 
Тел.: +355 67 2061002
e-mail: m.kurmemi@harmonia-hotels.com

«Harmonia Hotels group» є найвідомішим і 
найгостиннішим брендом в туристичному секторі 
албанії, завжди радий приймати відвідувачів та 
гостей. його філософією стосовно кожного клієнта 
є не лише задовільнити гостя але й перевищити всі 
його очікування від подорожі.

на даний момент ця готельна група розташована 
в Durres bay та включає в себе Albanian Star Hotel****, 
Ibiza Dependance***, Akileda Dependance*** and Sun 
Hotel ***.

Розташування в місті Durres, яке є одним з 
найпривабливіших міст в албанії з його типовими 
широкими пляжами та м’яким кліматом, раптово 
перетворило цю групу в лідери туристичного бізнесу. 
наше бажання врешті створити умови, які б дійсно 
сприяли б більшій зацікавленості нашою країною.

HARMONIA	HOTELS	GROUP

Address: Kompleksit, (SH4) Plepa-Golem
2504 Golem – ALBANIA
Phone/Fax: +355 52 262240 
 +355 67 2061001 
e-mail: info@harmonia-hotels.com 
www.harmonia-hotels.com 
 
Albanian Star Hotel&Beach Resort 4****
Hotel Ibiza 3***
Hotel Alkileda 3***
Sun Hotel 3+***
Name : Muhamed Kurmemi, Executiv 
Director
Phone: +355 67 2061002
e-mail: m.kurmemi@harmonia-hotels.com
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Holiday Inn Vilnius**** has just been fully renovated 
with a perfect location near the commercial district and 
the historic old Town.  The hotel offers 134 modern and 
stylish rooms (standard and business class), free high-
speed internet,  free use of the mini gym and  sauna.

All rooms in Holiday Inn Vilnius have air conditioning 
and satellite TV. The Restaurant Rib Room offers an 
extensive range of international dishes, as well as several 
rib dishes, served in surprisingly different ways.

HOLIDAY	INN		
vILNIUS		
HOTEL

вул. Seimyniskiu 1, 
Вільнюс, LT-09312, Литва
Тел: +370 5 2103000
Факс: +370 5 2103001
holiday-inn@ibc.lt
www.holidayinnvilnius.lt

Holiday Inn Vilnius**** був щойно повністю 
реконструйований, має ідеальне розташування 
поблизу комерційної, а також історичної частини 
Старого Міста. готель пропонує 134 сучасні номери 
(класу стандарт та бізнес класу), безкоштовний 
швидкісний Інтернет, а також безкоштовне 
перебування у спортивному залі та в сауні.

Всі номери в Holiday Inn Vilnius мають кондиціонери 
та сателітарне телебачення. Ресторан Rib Room 
пропонує широкий вибір страв національної кухні, 
а також декілька страв з ребрами які по-різному та 
цікаво презентуються.

HOLIDAY	INN	VILNIUS	HOTEL

1, Seimyniskiu,
LT-09312, Vilnius,, Lithuania
Phone: +370 5 2103000
Fax: +370 5 2103001
e-mail: holiday-inn@ibc.lt
www.holidayinnvilnius.lt
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агенція ICEA має багаторічний досвід співпраці з 
найкращими навчальними закладами СШа, Канади, 
Великої Британії, Польщі, німеччини та ін. країн 
світу.

24 вересня 2015 року ми стали переможцями в 
конкурсі від Premier Agency business Awards, в Канаді. 
Ми отримали золоту нагороду в номінації «агентство 
року 2014».

Ми працюємо для тих, кому потрібна професійна 
кваліфікована допомога у виборі навчального 
закладу за кордоном. з року в рік сотні наших 
студентів отримують стипендії та гранти на освіту 
за кордоном. 

Також агентство ICEA вже 9 років організовує 
мовні та профорієнтаційні табори на території України 
та Польщі. 

дитячі табори ICEA це захоплюючі канікули для 
Вашої дитини. Крім відпочинку, табір пропонує цікаву 
програму тематичних заходів. Тут діти зможуть не 
тільки поліпшити свої знання, а й знайти нових друзів, 
зміцнити здоров’я і стати учасниками цікавих мовних 
ігор та креативних проектів.

ICEA	
INTERNATIONAL CULTURAL AND 
EDUCATIONAL AgENCY

вул. Шевченка, 424
м. Черкаси, 18000, Україна
Тел: (0472) 560230, 560240
 (067) 472472
 (073) 4724723
 (050 4724723 
www.iceainternational.com
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Studio Decor «LANA» specializes in sewing curtains, 
lambrykeniv, bed linen, tablecloths, and other textile 
products. on customer order we sew products of varying 
complexity. Checkout also provides a designer for future 
measurements windows blinds, shutters, blinds. Prepare 
multiple designs with a choice, install the eaves, shutters, 
blinds and curtains zavishuvannya.

blinds and curtains for hotels, restaurants, non-
residential premises - office, assembly halls, loggias and 
verandas. Unique fabrics and unique design will make 
your institution unique and atmospheric.

We offer the following products:
- Sewing of curtains, swags, blankets, tablecloths
- Towels, linens
- Cornices, lamps
- blankets, pillows

LANA
СТУдІя-деКОРУ

вул. Богдана Хмельницького, б.20, 
м. Калуш, Івано-Франківська обл., 
77303, Україна
Тел.: (095) 7647817
e-mail: lidavasyliv@mail.ru
https://vk.com/lanasalon

Студія-декору «LANA» спеціалізується на пошитті 
штор, ламбрикенів, постільної білизни, скатертин, та 
інших текстильних виробів. на замовлення клієнта 
ми шиємо вироби різної складності. Також надаємо 
послуги виїзду дизайнера, замірів вікон під майбутні 
штори,жалюзі, ролети. Підготовки кількох дизайнів 
з можливістю вибору, установки карнизів, жалюзів, 
ролетів і завішування штор.

Штори та гардини для готелю, ресторану, 
нежитлових приміщень - робочі кабінети, актові 
зали, лоджії та веранди. Унікальні тканини та 
індивідуальний дизайн  зроблять Ваш заклад 
атмосферним  та унікальним. 

Ми пропонуємо таку продукцію:
- пошиття  штор, ламбрекенів, покривал, 

скатертин
- рушники, постільна білизна
- карнизи, світильники
- ковдри, подушки

LANA
STUDIO DECOR

20, Bohdana Khmelnytskogo St.,
77303, Kalush,I vano-Frankivsk region, 
Ukraine
Phone: +380 95 7647817
e-mail: lidavasyliv@mail.ru
https://vk.com/lanasalon
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Фірма LiMaSo Textile (Львів) – виробник якісного 
текстилю для дому та готельно-ресторанної сфери 
з тканин провідних європейських виробників. 
Представники фірми щороку відвідують головні 
європейські виставки текстильних виробів і тканин, 
завдяки чому продукція від LiMaSo завжди відповідає 
сучасним трендам. Оригінальність дизайнів, 
добротність тканин і якісне пошиття – це незмінний 
почерк фірми.

на виставці galExpo фірма представить широкий 
асортимент спец-тканин для штор, скатертин, 
серветок і постільної білизни виробництва країн 
європи.

LiMaSo Textile надає такі послуги: 
- для ресторанів: пошиття штор, фіранок, 

скатертин, мулетонів, серветок, фуршетних спідничок, 
чохлів на крісла, одягу/форми для персоналу;

- для готелів: пошиття штор, фіранок, постільної 
білизни, покривал, наматрасників, халатів, рушників 
і тапочок.

LImASO	Tm

Тел.: 0676752660, 0676742021
e-mails: info@limaso.com.ua,
            sales@limaso-shop.com
www.limaso.in.ua,
www.limaso-shop.com
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Hiking tours with a virtual guide!
- Visit interesting places while you are performing 

tasks.
- Solve interesting puzzles, make funny photo.
- Learn interesting facts and legends about city!
We are sure - you will not get lost! becouse, we filled 

our questions with maps and tips. So, you can take quest 
at any time!

Franchise of quests around the city on smartphones 
and laptops. Would you like such entertainments to be 
held in your city? 

Make your own contribution into it!

LOOk	CITY

вул. Григоровича, 9
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (098) 1280291,
 (099) 3603510
е-mail: lviv@lvivhotel.com
www.look.city

Пішохідні екскурсії з віртуальним гідом!
- Відвідайте класні місця, виконуючи завдання.
- Розгадайте цікаві загадки , зробіть смішні 

фото.
- дізнайтеся масу цікавих фактів і легенд про 

місто!
Ми впевнені, ти не заблукаєш! адже наші 

запитання супроводжують карти і підказки. Так що 
ти можеш проходити квест-екскурсії навіть в самий 
незвичайний час!

Франшиза квестів по місту на смартфонах і 
планшетах. Бажаєте, щоб такі розваги були у Вашому 
місті? 

Візьміть справу в свої руки!

LOOk	CITY

9/1, Grygorovych str.
79005, Lviv, Ukraine
Phone: +380 98 1280291,
 +380 99 3603510
е-mail: lviv@lvivhotel.com
www.look.city
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Компанія «Manna Сeramics»  являється 
українським виробником керамічного посуду. Маємо 
власне виробництво, обладнане розробленими 
під замовлення сучасними печами для роботи з 
керамікою. В залежності від складу глини і плавкості 
глазурі, температура  випалу від 1050˚до 1200˚ 
Виготовлений нами посуд проходить два етапи 
випалу і це дозволяє досягти максимальної міцності 
та тривалого строку служби в побуті. Вироби 
можна використовувати в мікрохвильовій печі та 
посудомийній машині. В роботі ми використовуємо 
високоякісні суміші глини і сертифіковану харчову 
німецьку  глазур та пігменти, які дозволяють  
виготовити продукцію різних кольорів, відтінків та 
ефектів, а найважливіше, абсолютно безпечну для 
здоров’я.

наша продукція:
- керамічний посуд ручної роботи з орнаментом в 

українській стилістиці 
- керамічний посуд для ресторанів 
- сувенірна продукція (магніти, пано, сувенірні 

тарілки та чашки)
- горщики для квітів, вази
- керамічні світильники 
- виготовлення індивідуальних замовлень

MANNA	сERAMICS

УЧ�сН���	ФО�У�У

вул. Київська, 4, 
м. Вишневе, Київська обл., 08132, Україна
Тел.: (097) 1816330
e-mail: mannaceramics@gmail.com
http://mannaceramics.com.ua/
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PAPATYA	��

вул. Новокостянтинівська, 2А,  
4 пов., оф. 403
Business Center (showroom)
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: (067) 3289088, 3291544
e-mail: papatya@komandor2000.ua
www.papatya.com.ua

Основна місія фірми – виробництво високоякісної 
продукції для своїх клієнтів. Ось уже понад 70 років 
компанія спеціалізується на створенні ексклюзивних 
і якісних меблів для саду та будинку, враховуючи 
у своїй роботі останні тенденції ринку, а також 
застосовуючи новітні технології виробництва. наша 
унікальна і багата колекція стільців, крісел, барних 
стільців і столів, виготовлених з полікарбонату, 
поліпропілену, металу і дерева повністю відповідає 
реальним потребам наших клієнтів. дизайн меблів 
розробляється професіоналами своєї справи, а її 
зручність оцінили покупці по всьому світу.

ExHIbITORS

�

The main mission of our company is production of 
high-quality products for our clients. More than 70 years 
the company is specialized in producing exclusive and 
quality furniture for home and garden considering the 
latest market trends and using the newest producing 
technologies. We have a plentiful collection of chairs, 
armchairs, chairs for bars, tables made of polycarbonate, 
polypropylene, metal and wood. It meets all the needs 
of our clients. The furniture design is developed by 
professionals and its comfort was appreciated all over 
the world

PAPATYA	��

2A, 4 floor, office. 403, 
Novokonstantinovskaya str.
Business Center (showroom)
04080, Ukraine, Kyiv
Phone: +380 67 3289088, 3291544
e-mail: papatya@komandor2000.ua
www.papatya.com.ua
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«SHTAYER» – is a reliable partner that is specialized 
in design and production of high-quality hotel textiles, 
which can emphasize the status of your hotel, achieve 
the trust of visitors and maintain the reputation of your 
business.

At «SHTAYER» company you can buy finished goods 
as well as models of bed linen, pillows and blankets, 
which are developed in accordance with your wishes 
and with using of your logo.

our products:
- Linens, which are made only of high quality 

materials such as: satin stripe, satin, jacquard, percale, 
lyocell (Tencel)

- blankets and pillows with different types of fillers: 
natural feathers, silk, anti-allergy fiber

- Mattress covers: quilted, waterproof
- Knitted blankets
- Quilted bedspread with pattern of any complexity
- Shoe bags
- Dry-cleaner’s bags
«SHTAYER» – everything you need for pleasant and 

healthy dreams of your guests!

Московський проспект, 179Б, 
м. Харків, 61068, Україна
Тел.: (067) 9585872, 5728188
Факс: (057) 7387666
е-mail: shtayer@ukr.net
www.shtayer.com

«SHTAYER» – це надійний партнер, який 
спеціалізується на розробці та виробництві 
високоякісного готельного текстилю, здатного 
підкреслити статус Вашого готелю, завоювати довіру 
відвідувачів та підтримати репутацію закладу.

У компанії «SHTAYER» Ви можете придбати як 
готову продукцію, так і розроблені у відповідності з 
Вашими побажаннями моделі постільної білизни, 
подушок, ковдр з Вашим логотипом.

наша продукція:
- Постільна білизна тільки з високоякісних 

матеріалів: страйп-сатин, сатин-жакард, перкаль, 
тенцель

- Ковдри та подушки з р ізними видами 
наповнювачів: натуральний пух, шовк, антиалергенне 
волокно

- наматрацники: стьобані, водонепроникні
- В’язані пледи
- Стьобані покривала з візерунком будь-якої 

складності
- Мішечки для взуття
- Сумки для хімчистки
«SHTAYER» – все необхідне для приємного та 

здорового сну Ваших гостей.

SHTAYER

179B, Moscow Prospect, 
61068, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 67 9585872,
 +380 67 5728188
Fax:  +380 57 7387666
e-mail: shtayer@ukr.net
www.shtayer.com
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Tour operator «Terra incognita» was founded in 
2003. The main activity of the company is organization 
of incoming tourism in Lithuania, Latvia and Estonia. 
We also sell cognitive and holiday trips to foreign 
countries.

«Terra incognita» organizes conferences, seminars, 
incentives.

Due to big experience of our staff and long lasting 
relations with reliable partners we can offer you the best 
services which will perfectly fit your expectations.

TERRA	INCOGNITA
TOUR OPERATOR

Тур оператор «Terra Incognita» було створено в 
2003 році. головна діяльність компанії  – організація 
та прийняття туристів  в Латвії, Литві та естонії. Ми 
також продаємо пізнавальні та відпочинкові тури в 
інші іноземні країни. 

«Terra incognita» організовує конференції, 
семінари, різні спонукальні заходи. 

завдяки великому досвіду нашого персоналу 
та довготривалим стосункам з нашими надійними 
партнерами ми можемо Вам запропонувати найкращі 
послуги, які повністю задовільнять ваші сподівання.

TERRA INCOgNITA Tour operator

4, Jogailos str.
Vilnius, Lithuania
Phone/Fax: +370 5 2690020
baltikum@terraincognita.lt
http://www.terraincognita.lt

4, Jogailos str.
Vilnius, Lithuania
Phone/Fax: +370 5 2690020
baltikum@terraincognita.lt
http://www.terraincognita.lt

TERRA	INCOGNITA
TOUR OPERATOR
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вул. Верхній Вал, 4-А, оф 314-А,  
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: (044) 4996331
Факс: (044) 4996330
e-mail: yana@utg.net.ua
www.utg.net.ua

«UTg–Українська Туристична газета» - лідер 
сегменту туристичної преси  України. Виходить 
щомісячно, з вересня 2004 року. Розповсюджується 
всією територією України (передплата, роздріб, 
семплінг). є організатором щорічного всеукраїнського 
конкурсу в сфері туризму «Ukrainian Travel Awards». 
Щомісячний тираж: 32 000 прим.

UTg – Ukrainian Travel gazette is a leader of 
Ukrainian tourist printing media. From September 2004 
the newspaper is published every month.  Distribution 
is provided all over Ukraine (subscription, retail, free 
distribution). UTg - is the founder of annual All-Ukrainian 
Ceremony in tourism industry – «Ukrainian Travel 
Awards». Monthly circulation: 32 000.

UTG	–	UkRAINIAN	TRAVEL	
GAZETTE

4A, Verhniy Val Str.,  
04071, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4996331
Fax: +380 44 4996330
e-mail: yana@utg.net.ua
www.utg.net.ua

УЧ�сН���	ФО�У�У ExHIbITORS
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авіакомпанія Atlasjet Україна (торгова марка  Atlasglobal) була 
зареєстрована в Україні 30 вересня 2013 року та у 2014 році отримала 
сертифікат експлуатанта на виконання комерційних повітряних 
авіаперевезень від державної авіаційної служби України.

Базовим аеропортом Atlasjet Україна (Atlasglobal) є Міжнародний 
аеропорт «Львів» імені данила галицького, а до складу повітряного 
флоту  авіакомпанії входять 3 літаки моделей Airbus  A320. 

Починаючи з вересня 2015 року Atlasglobal відкрила регулярні 
рейси зі Львова, Харкова, запоріжжя до Стамбула та зайняла свою 
стійку позицію на вітчизняному ринку авіаперевезень.

надійний мережевий перевізник Atlasglobal пропонує українським 
пасажирам комфортні перельоти зі зручними стикуваннями в 
Стамбулі до міст Туреччини, Північного Кіпру, європи, Середньої 
азії, Близького Сходу та Кавказу. 

Високий рівень безпеки польотів, обслуговування та комфорту на 
борту своїх літаків є безперечними пріоритетами для Atlasglobal. 

Комфорт подорожі в EkonomiPlus
авіакомпанія пропонує пасажирам EkonomiPlus безкоштовне 

бортове харчування, можливість перевозити до 30 кг зареєстрованого 
багажу та ручної поклажі вагою до 8 кг,  а також вибирати посадкове 
місце під час реєстрації без додаткової оплати. Салони економ класу 
обладнані комфортабельними шкіряними кріслами з відстанню для 
ніг 77 см.

Більше привілеїв з business Class. 
Винятковий сервіс гарантується пасажирам business Class, 

які мають великий вибір гарячих страв та напоїв, можливість 
безкоштовно перевезти до 40 кг зареєстрованого багажу та 2 
валізи ручної поклажі вагою до 8 кг кожна, пріоритетне право на 
реєстрацію і доставку багажу до літака, використання лаунж зони 
та VIP-трансферу до борту літака в Міжнародному аеропорту імені 
ататюрка в Стамбулі.  Салони бізнес класу обладнані просторими 
шкіряними кріслами з відстанню для ніг 100 см.

Під час польоту Atlasglobal надає своїм пасажирам в обох класах 
обслуговування EconomiPlus і business Class бортове харчування 
без додаткової оплати. якщо пасажири дотримуються певної 
дієти, то, вирушаючи в подорож разом з Atlasglobal, вони можуть 
оформити замовлення на спеціальне меню, обравши вегетаріанське, 
діабетичне, рибне меню, меню з низьким вмістом жиру або лактози 
чи меню без вмісту глютену. замовлення спеціального харчування 
може бути здійснено або під час бронювання квитків, або після 
бронювання в контакт-центрі  Atlasglobal не пізніш ніж за 48 годин 
до часу відправлення рейсу. Піклуючись про своїх пасажирів, 
компанія Atlasglobal першою серед авіаперевізників в Україні надає 
послугу Fly&bus - трансфер з та до аеропорту комфортабельними 
автобусами абсолютно безкоштовно для подорожуючих з Харкова, 
дніпра, Мелітополя та запоріжжя. 

Квитки на рейси Atlasglobal можна придбати за телефоном call-
center  0 800 505 563* (цілодобово), в авторизованих представництвах 
з продажу авіаквитків або на сайті www.atlasglb.com.ua. 

*дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України 
безкоштовні. 

В і д е о  п р о  а t l a s g l o b a l :  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=Fv3NlhpX4Ro

�в���О���Н�я	«��Л�с�Ж��	
У���ЇН�»
ТОВ (ATLASgLobAL) 

Юридична адреса: 
вул. Б. Котика, 7, м. Львів, 79021, Україна 
Тел.: (032) 2951822
Поштова адреса: 
Столичне шосе,103, БЦ Європа, 5 пов.,
м. Київ, 03131, Україна, 
Тел.: (044) 2774141
e-mail: sales-ua@atlasjet.com
www.atlasglb.com.ua

Туристичний оператор «ажіо-Тур» – ексклюзивний 
представник всіх туристичних продуктів села 
Колочава. єдина компанія в регіоні, яка комплексно 
пропонує відпочинок в екологічно найчистішому 
куточку закарпаття. 

наше завдання – створити якісний туристичний 
продукт в Колочаві та закарпатті аби зробити 
Ваш відпочинок комфортним і приємним. якщо 
Ви вирішили відвідати найбільш унікальне село 
в Україні, хочете потрапити на екскурсію в десять 
музеїв Колочави, почути фахову інформацію про 
двадцять пам’ятників села, піднятися в гори до Школи 
вівчарства, смачно поїсти чи відпочити у комфортних 
умовах, необхідний трансфер – звертайтеся до нас. 
Ми створимо для Вас індивідуальну відпочинкову 
програму чи організуємо тур. Ми покажемо Вам 
легендарні та найцікавіші місця закарпаття. Разом 
з нами Ви побуваєте в унікальних куточках регіону. 
Обираючи відпочинок у нас, Ви отримаєте чітку та 
організовану програму, персонального гіда на весь 
період перебування у селі.

�Ж�О��У�	
ТУРиСТичний  
ОПеРаТОР

пр. Редутний, 11, офіс 1
м. Київ, 01015, Україна
Тел.: (067) 2250985
 (050) 2250985
e-mail: agio.tour@gmail.com

Представництво в Колочаві
Тел.: (067) 2150985
www.kolochava.com
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Компанія «азов-галичина» добре знана гуртівня на 
ринку посуду, будівельних матеріалів та господарчих 
товарів. Понад 20 років ми працюємо для того, 
щоб наші покупці могли купувати гідні товари з 
максимальним комфортом!

«азов-галичина» презентує новий проект HoReCa, 
що спеціалізується на комплексному оснащенні 
професійним посудом та інвентарем готелів, 
ресторанів, кафе, барів, фаст-фудів, супермаркетів 
у м. Львові.

до асортименту компанії входить:
- професійний фарфор провідних європейських 

та українських фабрик,
- скло і кришталь, 
- столові прибори, 
- барний інвентар, 
- предмети сервірування, 
- кухонний посуд від кращих виробників, 
- обладнання для шведського столу.
У нас Ви зможете відвідати виставковий зал, 

ознайомитись зі зразками продукції яка Вас цікавить, 
отримати консультацію професійних менеджерів, 
зробити замовлення необхідного асортименту і в 
найкоротші терміни отримати його.

�ЗОв	�	Г�Л�Ч�Н�
КОМПанІя

вул. Городоцька, 357 /4
м. Львів, 79040, Україна 
тел: (067) 552 25 14
факс: (032) 2628443
e-mail: horeca@azovgal.com.ua
www.azovgal.com.ua

AZOV�GALICHINA	COMPANY

357/4, Horodotska str.
79040, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 5522514,
Fax: +380 32 2628443
e-mail: horeca@azovgal.com.ua
azovgal.com.ua

��

ExHIbITORS
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вул. М. Раскової, 11-А, оф. 614,
м. Київ, 02660, Україна
Тел./факс: (044) 5015703
e-mail: ra@p-a.com.ua
http://hotel-rest.com.ua/

Ж У Р н а Л  « а К а д е М І я  гО СТ и н н О СТ І » 
– ВСеУКРаїнСьКе ПРОФеСІйне  Видання 
дЛя ВЛаСниКІВ І КеРІВниКІВ гОТеЛьнОгО І 
РеСТОРаннОгО БІзнеСУ.  Особливості розвитку 
готельного і ресторанного бізнесу в українських 
містах і регіонах. новинки і тренди ринку, маркетингові 
дослідження, інтерв’ю лідерів ринку, секрети успіху і 
плани на майбутнє. аналіз тенденцій і подій, огляди 
найбільш значимих форумів, конференцій і виставок, 
професійні юридичні консультації, управління 
персоналом, безпека бізнесу, закордонний досвід.

MAgAZINE «ACADEMY of HoSPITALITY» is 
ALLUKRAINIAN PROFESSIONAL EDITION FOR 
PROPRIETORS AND LEADERS OF HOTEL AND 
RESTAURANT bUSINESS. Features of development 
of hotel and restaurant business in Ukrainian cities 
and regions. Market novelties and trends, marketing 
researches, revelations of leaders: secrets of success 
and future plans. Tendencies and events analysis, 
reviews of the most meaningful forums, conferences 
and exhibitions, legal advices, management, business 
safety, oversea experience.

ACADEMY	OF	HOSPITALITY
MAgAZINE

off. 614, 11-a, M. Raskovoy str. 
02660, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5015703
e-mail: ra@p-a.com.ua
http://hotel-rest.com.ua/

УЧ�сН���	ФО�У�У ExHIbITORS
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Academy of hotel investors – a Ukrainian-European 
initiative, a permanent project that includes a series of 
seminars, on-site training and familiarization programs, 
exhibitions. Theme: property investment, planning 
and financing of hotels, SPA & Wellness. Designed for 
future investors, owners, managers, planners, senior 
managerial staff and hotel SPA & Wellness facilities. 

Academy of hotel investors – a great tool which is 
simple and clear open the nuances of investing in the 
hotel and is involved in his business, development, 
optimization and management. For presentation and 
practical training involved consultants with years of 
successful experience in the hotel’s own investment and 
SPA & Wellness activities from Europe and Ukraine.

�������я		
ГО��ЛЬН�Х		
�Нв�с�О��в

вул. М. Житомирська, 16/3, оф .4, 
м. Київ, 01001, Україна
Тел.: (044) 3616801,
 (067) 5068039
e-mail: sp@projekthotel.eu
www.projekthotel.eu

академія готельних Інвесторів – це українсько-
європейська ініціатива, постійно діючий проект, 
що включає цикл семінарів, виїзних навчально-
ознайомлювальних програм, виставкових заходів. 
Тематика: готельні інвестиції, проектування та 
фінансування готелів, SPA & Wellness. Розрахована 
на майбутніх інвесторів, власників, керівників, 
проектантів, вищого менеджерського складу готельних 
і SPA & Wellness об’єктів. 

академія готельних Інвесторів – чудовий 
інструмент, де просто і зрозуміло відкриваються 
нюанси інвестування у готельний та дотичний 
до нього бізнеси, питання розвитку, оптимізації, 
управління. для викладів і практичного навчання 
залучаються консультанти з багаторічним успішним 
власним досвідом готельного інвестування та SPA & 
Wellness діяльності з європи та України.

ACADEMY	OF	HOTEL	
INvESTORS

off. 4, 16/3, M. Zhytomyrska St., 
01001, Kyiv, Ukraine
Phone:  +380 44 3616801,
 +380 67 5068039
e-mail: sp@projekthotel.eu
www.projekthotel.eu
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«Alfa Pack» trading company offers to your attention 
packaging solutions according to your demand and 
also disposable cups. our main customers are fast-
foods, cafes, bars, restaurants, food courts, street food, 
catering, festivals, food delivery services, hotels and 
other customers and consumers of HoReCa products.

We try to import only  innovative products from 
different countries all over the world (especially Europe, 
Turkey, USA). but also we always support local 
producers and export their products to other countries 
all over the world. Thus how we raise the popularity of 
local producers abroad, exporting goods to CIS and 
other countries.

Also one of important section of our business  is 
custom printed disposable cups, containers, packaging 
for fast food and «take away». We are ready to develop 
and supply any package according to your requirements 
and demands.

We regularly update and add to our range of the 
products new one. We try to cover  all requirements of 
our customers and try to be sensitive to each request we 
receive from new and alternative  customers.

�ЛЬФ�	���
КОМПанІя

вул. Оболонська набережна, 7, корпус 3, 
оф. 1  , м. Київ, 04210, Україна
Тел.: (044) 5875617, 5875618, 
  5875619,
 (063) 3683737
Факс: (044) 5817820
e-mail: manager11@alfapack.com.ua
www.alfapack.com.ua

Компанія альфа Пак пропонує готові пакувальні 
рішення та одноразовий посуд. нашими основними 
клієнтами є будь-які точки продажу та приготування 
їжі, кафе, бари, ресторани, фудкорти, вулична їжа, 
кейтеринг, фестивалі, готелі, служби доставки їжі та 
інші бізнес клієнти і споживачі продукції HoReCa.

Ми імпортуємо новітню продукцію із-за кордону 
(європа, Туреччина, СШа), активно підтримуємо 
вітчизняного виробника та випускаємо власну 
продукцію в Україні. Також ми експортуємо нашу 
продукцію за кордоном.

Приор ітетним напрямком є  нанесення 
індивідуального дизайну на всю лінійку одноразового 
посуду, стаканів, контейнерів, упаковки для фаст-
фуду, «to-go», тощо. готові розробити будь-яку 
упаковку згідно ваших потреб.

Ми регулярно оновлюємо та поповнюємо наш 
асортимент новими пропозиціями, згідно потреб 
ринку та наших клієнтів.

office 1, 7/3, Obolonska Naberezhna St., 
04210, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5875617, 5875618,  
               5875619,
 +380 63 3683737
Fax: +380 44 5817820
e-mail: manager11@alfapack.com.ua
www.alfapack.com.ua

ALFA	PACk
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група компаній «арікол» – національний 
дистриб’ютор з розгалуженою мережею філіалів, 
який вже понад 20 років успішно постачає на ринок 
України великий асортимент санітарно-гігієнічного 
продукції.

Партнерські відносини з кращими світовими 
брендами та зокрема Kimberly-Clark, PRo3, Vileda, 
Біосфера та ін. дали можливість компанії «арікол» 
стати професійним постачальником до підприємств 
HoReCa повного асортименту санітарно-гігієнічного 
обладнання, витратних матеріалів, спеціалізованої 
хімії та прибирального інвентарю.

����ОЛ
ТОВ

ул. Велика Арнаутська 17
м. Одеса, 65012, Україна
Тел.: (048) 7770708  
Тел/факс: (0482) 345774
e-mail aricol@aricol.com
Сайт www.aricol.com.ua

Журнал «аспекти будівництва» – всім, хто будує 
чи будується.

Всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал 
«аспекти Будівництва» охоплює всі сфери будівництва. 
Журнал доносить до читача новітню інформацію про 
будівельні технології, товари та послуги на ринку 
будівництва. Широкий спектр відомостей – від 
проекту до усіх робіт, які супроводжують будівництво, 
ремонт домівки, її дизайн та облаштування стане у 
пригоді читачеві. 

Опубліковані у журналі відомості зацікавлять не 
лише кінцевого споживача, а й бізнес-аудиторію. 
Журнал допоможе привернути увагу потенційних 
клієнтів, зміцнити ділові зв’язки та відстежити рівень 
конкуренції на будівельному ринку.

Видання розповсюджується за передплатою 
на території України, його можна придбати у 
супермаркетах та гуртівнях західної України, а також 
на спеціалізованих виставках, у яких журнал бере 
активну участь.

Періодичність – 4 рази на рік;
Формат – а4;
друк – повноколірний;
Тираж – 10 000 примірників;
Передплатний індекс – 96203

�с�����	БУ��вН�ц�в�
ЖУРнаЛ

пр. Чорновола, 59, офіс 312,  
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (032) 2422510, 2422511,
 (050) 9556897
e-mail: abud-reklama@ukr.net
www.abud.lviv.ua

УЧ�сН���	ФО�У�У
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Такі відчуття отримують ті,хто вперше завітав до 
м. Біляївки, ,яке розташоване у дельті повноводної 
ріки дністер – одному з найдивовижніших куточків 
земної кулі. Родзинкою міста є його розташування: 
з одного боку, це наближеність до міста Одеси(49 
км) і в той же ч ас –незаймане царство флори та 
фауни. заболочена дельта дністра заселена великою 
кількістю птахів, частина яких занесена до червоної 
книги. Плавні дністра – основне місце годування 
караваєк і жовтих чапель, а багаточисельні озера є 
нерестилищем для багатьох видів риб, багаті раками, 
і вже третє століття є раєм для рибалок! ця територія 
входить до нижньодністровського національного 
природного парку, оскільки ці землі мають важливе 
природоохоронне, наукове, естетичне,рекреаційне 
та оздоровче значення.

Б�ЛяЇвсЬ��	��сЬ��	����
(БІЛяїВСьКОї ОБ’єднанОї 
ТеРиТОРІаЛьнОї гРОМади)*

пр.-т Незалежності, 9, 
м. Біляївка, Одеська обл., 67600, Україна
Тел.: (04852) 25330, 21881
e-mail: vizitczentr@mail.ru

УЧ�сН���	ФО�У�У
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на сьогодні компанія Ваш інтер’єр працює в таких напрямках 

-  мережа салонів декору в м.Львів (шпалери, штори, домашній 
текстиль) , декілька успішних інтернет-магазинів,  власне 
пошивне виробництво.  новинка цього року - це запуск лінії по 
виробництву постільної білизни та готових штор.

Ваш інтер’єр – це команда досвідчених майстрів своєї 
справи. Ми вже 9 років створюємо комфортні  інтер’єри в будинках 
та готельно- відпочинкових комплексах, використовуючи 
різноманітні оздоблювані матеріали, шпалери, штори та 
постільну білизну.  

В час великого попиту в готельно-ресторанному бізнесі до 
оздоблення інтер’єрів ми активно працюємо з великою кількістю 
обєктів такого плану.  на наших торгових площах представлені 
багаточисленні колекції тканин, шпалер, карнизів, фресок, 
поліуретанових виробів. асортимент постільної білизни та 
домашнього текстилю налічує більше як  2000 найменувань, 
що завжди є в наявності.

• Створюємо дизайн інтер’єрів, проектуємо, переплановуємо 
приміщення, пропонуємо супровід і підбір матеріалів

• Імпортуємо елітні шпалери всіх імпортих виробників зі 
складу та під замовлення з фабрик, шпалери для приватних 
помешкань та антивандальні шпалери для готелів, ресторанів, 
санаторіїв, кафе(HoRECA), художній фотодрук, фрески та 
картини, професійно наклеюємо шпалери, фотошпалери та 
фрески всіх видів.

• дизайнуємо і шиємо штори, гардини, фіранки, покривала, 
подушки, скатертини, чохли на крісла, чохли на диван, прасуємо, 
навішуємо, чистимо всі текстильні вироби, пропонуємо тканини, 
аксесуари.

• Продаємо та встановлюємо сонцезахисні системи на 
вікна – ролети тканинні, карнизи металеві, латунні, карнизи 
з електроуправлінням. Весь асортимент товару монтуємо і 
надаємо гарантію виробника.

• Виготовляємо та реалізовуємо домашній текстиль 
– постільна білизна, рушники, халати, ковдри, подушки.

наша команда йде вперед, ми готові на вирішення різних 
питань та завдань, які будуть на нашій дорозі до мети, ми хочемо 
дарувати своїм покупцям та партнерам радість та щастя, ми 
прагнемо заробляти, вкладаючи в наш бізнес значні кошти, 
знання, позитивну енергії, емоції та час.

з нами вигідно працювати бо ми даруємо емоції і мегакруті 
інтер’єрні  рішення, при цьому дотримуючись цінностей 
компанії.

наша місія:
• Створення особливої території комфорту для вас.
цінності компанії:
• Коли все подобається 
• Бережемо час кожного, працюючи досконало

в�Ш	�Н���’Є�
МеРеЖа  
СаЛОнІВ деКОРУ

м. Львів:
вул. М. Андрея, 4, 
Тел.: (032) 2274790
вул. Зелена,30, 
Тел.: (032) 2750870
вул. Яворівська,22 ТЦ «Три слони», 
Тел.: (032) 2421946
v.i.studia@gmail.com
www.vashinterier.ua
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Тел.: (0512) 370718; 372037

МІЖгаЛУзеВа Рада  
ПІдПРиєМцІВ зІ СФеРи ТУРизМУ,  
ПРи ВиКОнаВчОМУ КОМІТеТІ 
МиКОЛаїВСьКОї МІСьКОї  
Ради
Тел.: (067) 5153001

Миколаїв колишнє «закрите місто», що  з дня 
свого заснування в 1789 році забезпечувало військові 
потреби імперської Росії та СРСР. Кораблі побудовані 
на миколаївських верфах здобували славетні воєнні 
перемоги. 

В туристичному сенсі Миколаїв – дуже молоде місто, 
що має чудові перспективи розвитку туризму. 

Тут здобуває кінцеву велич  Південний Буг – єдина 
велика ріка (806 км), яка протікає лише Україною, від 
Поділля по території  п’яти областей, разом з Інгулом 
вони утворюють півострів, на якому розташований 
Миколаїв. 

Маємо пляжі й парки, клуби, басейни, ресторани і 
готелі – все для відпочинку і проведення різноманітного 
відпочину. Південне зігріваюче сонце, смачні ранні 
фрукти та овочі, привітні усміхнені люди подарують Вам 
гарний настрій. 

навпротязі року до відвідування доступні – унікальний 
Музей суднобудування і флоту, музей «Старофлотські 
казарми», історичні вулиці та пам’ятники, унікальні 
промислові об’єкти що розташовані у портах міста. 

Влітку можна побачити розкопки старовинного 
кіммерійського міста XII cт. до н.е. (дикий Сад), парусні 
регати, цікаві своє конструкцією розвідні мости (у всій 
європі довше всього на 6 метрів, розвідної частини 
Інгульского мосту тільки міст у Роттердамі). У нас є єдиний 
український зоопарк, що входить до Всесвітньої асоціації 
зоопарків WAZA – це цілий день задоволення! 

атмосфера міста яке розташовані на півострові, 
унікальні історичні та архітектурні пам’ятки імперського 
та древнього періодів, маловничі пейзажі, індустріальні 
споруди величезних, розміром з невелике місто, 
суднобудівних заводів та портів що захоплюють подих 
– все це Миколаїв. 

запрошуємо Вас до нашого міста.

ExHIbITORS
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Mykolayiv used to be a «closed city» which 

administrated to military needs of Russian empire and 
USSR since its foundation in 1789. Ships which were 
constructed on Mykolayiv shipyards gained glorious 
military victories. 

Speaking of tourism, Mykolayiv is a very young city 
with a great prospects for tourism development. 

Here the Southern bug becomes the most magnificent 
- this is the only big river (806 km), flowing only across 
Ukraine from Podillia through five Regions. Together 
with Ingul they form a peninsula, where Mykolayiv is 
situated. 

We have beaches and parks, clubs, swimming 
pools, restaurants and hotels - everything for diverse 
leisure and rest. Warming southern sun, delicious fruits 
and vegetables and friendly smiling people will make 
your day. 

All year round guests of the city may visit the unique 
Museum of Shipbuilding and Fleet, museum «old Marine 
barracks», historical streets and monuments, unique 
industrial facilities situated at city ports. 

In the summer one can see excavations of the ancient 
Cimmerian city dated XII century. b.C. (Wild garden), 
sailing regatta, drawbridges with interesting design (in 
Europe there is only one bridge in Rotterdam that is 6 
meters longer than Ingulsk bridge bascule). We have 
the only Ukrainian zoo, which is a part of the World 
Association of Zoos WAZA - it’s a whole day of fun!  

The atmosphere of the city which is located on the 
peninsula, unique historical and architectural monuments 
of ancient and imperial periods, picturesque landscapes, 
huge industrial buildings of shipyards and breathtaking 
ports as big as a small town - you will be able to 
experience all this in Mykolayiv. 

We invite you to visit our city.

EXECUTIvE	COmmITTEE	OF	
MYkOLAYIV	CITY	COUNCIL
Phone: +380 512 370718;  372037

INTERSECTORAL COUNCIL OF 
ENTREPRENEURS IN THE TOURISM 
INDUSTRY AT THE EXECUTIVE 
COMMITTEE OF MYKOLAYIV CITY 
COUNCIL
Phone: +380 67 5153001
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ТОВ ТУРиСТичний  
ОПеРаТОР КУРОРТІВ  
заХІднОї УКРаїни

www.vtruskavec.com
www.vivat-tour.com

Офіс Трускавець: вул. Дрогобицька, 7, 
готель «Трускавець», оф. №117-118
82200, м. Трускавець, 
тел.: +380 3247 69464
 +380 67 6720873
 +380 67 3707220
тел./факс: +380 3247 68786
Skype:  vivat.office 
e-mail: vivattr@gmail.com

Офіс Моршин: вул. І.Франка, 27,
82482, м. Моршин,
тел./факс: +380 3260 61696, 
 +380 67 7649217,
Skype:  morshyn-vivat, 
e-mail: morshyn-vivat@yandex.ru

«Віват» – найбільший туроператор по курортам 
прикарпатського регіону –Трускавцю, Моршину і Східниці. 
наша команда представляє найбільшого туроператора по м. 
Трускавцю, м. Моршину і смт.Східниці. досвідчені туроператори 
без проблем зможуть підібрати відповідний для Вас варіант 
відпочинку і лікування.

чому ми? 
• У нас найдоступніші і низькі ціни по м.Трускавцю, 

м.Моршина і смт. Східниці
• Вам не потрібно дзвонити і дізнаватися яку знижку ми 

можемо Вам запропонувати;
• У Вас є унікальна можливість безпосередньо поспілкуватися 

та отримати всю необхідну інформацію з нашим туроператором 
в LiveChat;

• Ставши нашим клієнтом ми даруємо Вам дисконтну 
картку знижки якій діють не тільки на туристичні послуги, а й на 
додаткові послуги проведення дозвілля;

• Тільки наш клієнт має можливість скористатися 
безкоштовною Vip послугою трансфер по м Трускавцю.

Пріоритетом нашої роботи є санаторно-курортне 
обслуговування відпочиваючих в одному з найбільших 
санаторно-курортному регіоні України – Трускавці, Моршині і 
Східниці.

Ми співпрацюємо з санаторіями, пансіонатами і готелями по 
реалізації їх путівок. Крім санаторно-курортного оздоровлення, 
пропонуємо організацію семінарів, конференцій,  турів 
вихідного дня, з можливістю відвідування басейну, дельфінарію, 
риболовлі, екскурсійні програми, тощо ( по бажанню), як для 
груп так і для індивідуальних туристів.

Також будемо раді співпраці з туристичними агентствами 
і приватними організаторами відпочинку для жителів України і 
найближчого зарубіжжя.

• Ми щиро віримо, що йдемо в правильному напрямку майже 
20 років на ринку туристичних послуг, допомагаємо нашим 
клієнтам досягати своїх найамбітніших цілей.

Мета наших клієнтів – це те, заради чого ми готові долати 
всі можливі перепони, освоювати нові технології.

ExHIbITORS
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Hotel and recreation complex «Vivat» – modern 
and comfortable sanatorium hotel with 27 suites which 
is situated in the sanatorium central part of Morshyn. 
We can propose suitable accommodation prices and 
europinian service. our staff is very professional and 
friendly.

Recreational and sanatorium part of complex «Vivat» 
is situated on the first floor of the hotel. All procedures are 
provides in a comfortable  atmosphere under professional 
doctors’ observation. In addition to your health program 
we propose carefully thought diet menu.

VIVAT	HOTEL

Тел.: (03260) 60911
Факс: (03260) 61696
e-mail: mail@vivat-hotel.com.ua
www.vivat-hotel.com.ua
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ТУРиСТичний ОПеРаТОР

пр. Чорновола, 7, оф. 15, 
м. Львів, 79058, Україна 
Тел.: (032) 2600410 
 (096) 4813670, 
 (093)2533837,
 (066) 8259936
Skype: vidviday 
e-mail: vidviday.com.ua@gmail.com
www.vidviday.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Відвідай» – один із провідних туристичних операторів 
західної України, що займаються внутрішнім 
туризмом. Основний напрямок діяльності фірми – це 
проведення автобусних екскурсійних турів вихідного 
дня теренами України. ця та інша робота фірми 
спрямована на популяризацію історико-культурних 
та природних пам’яток України і маловідомих 
туристичних шляхів. 

найпопулярніші тури:
- Сиро-Винний тур закарпаттям (2 дні / 1 ніч) 

проводиться щосереди та щосуботи
- Кам’янець-Подільський круїз (2 дні / 1 ніч) 

проводиться щосуботи
- Карпатський трамвай і скелі довбуша (1 день) 

проводиться щочетверга та щонеділі
- гуцулка Ксеня (2 дні / 1 ніч) проводиться кожні 

2-гі і 4-ті вихідні місяця
- Софіївка та Вінницький фонтан (2 дні / 2 ночі) 

проводиться кожні 3-ті вихідні місяця
- довкола Карпат за 7 днів (7 днів / 6 ночей) 

проводиться щомісяця
- золота Підкова Львівщини (1 день) проводиться 

щоденно (крім понеділка)
- Підземелля стародавнього Львова (1 день) 

проводиться щонеділі
- Оглядові екскурсії Львовом (1 день) проводяться 

щоденно

ExHIbITORS
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A company «Vidviday» is one of the tour operators 
of Western Ukraine engaged 

in home tourism. The main direction of activity of 
the company is carrying out bus weekend tours around 
Ukraine.

This and other activities of the company aims to 
popularizing  historic, cultural and natural sites of Ukraine 
and little known tour routes.

The most popular tours are:
- Transcarpathian Cheese and Wine Tour ( 2 days/1 

night) is held every Wednesday and Saturday
- Kamyanets- Podil’skyi Cruise ( 2 days/1 night) is 

held every Saturday
- Carpathian Tram and Dovbush Rocks ( 1 day) is 

held every Thursday and Sunday
-gutsul girl Kseniya ( 2 days/1 night) is held every 

2nd and 4th weekends
-Sofiivka and Vinnytsia Fountain ( 2 days/2 nights) 

is held every 3rd weekend
- Around Carpathians in 7 days ( 7 days/ 6 nights) is 

held every month
- golden Horseshoe ( 1 day) is held every day ( 

except Monday)
- Sightseeing tours around Lviv (1 day) are held 

every day

vIDvIDAY
TOUR OPERATOR

7, of. 15, Chornovola Av., 
79058, Lviv, Ukraine 
Phone: +380 322 600410
 +380 96 4813670
 +380 93 2533837
 +380 66 8259936
Skype: vidviday
e-mail: vidviday.com.ua@gmail.com
www.vidviday.com.ua
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LLC «VIC «Fortex-UKRAINE» is a manufacturer 
of stainless steel equipment for professional kitchens, 
restaurants, bars, cafes, hotels, schools, kindergartens, 
boarding school, health centers. We make a trade 
and kitchen equipment for supermarkets, shops, 
confectionery, equipment for bakeries, stainless steel 
equipment for the pharmaceutical companies. We also 
produce line for self-service  different configurations. 
The company also works with iron steel – manufacture 
equipment of iron steel (grills, air funnels, kitchen 
hoods).

УЧ�сН���	ФО�У�У
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ТОВ

вул. Бориспільска, 7
м. Київ, 02099, Україна
Tел./факс: (044) 5785757
e-mail: fortex@fortex.com.ua
www.fortex.com.ua

ТОВ «ВІК «ФОРТеКС-УКРаїна» являється  
виробником устаткування з нержавіючої сталі 
для професійних кухонь, ресторанів, барів, кафе, 
готелів, шкіл, дитячих садків, інтернатів, санаторіїв. 
Виготовляємо торгове і кухонне обладнання для 
супермаркетів, магазинів, кондитерських виробництв, 
обладнання для пекарень, обладнання з нержавіючої 
сталі для фармацевтичних підприємств. Також 
виготовляємо за індивідуальними замовленнями 
лінії роздачі різних конфігурацій. Підприємство 
також працює з вуглецевою сталлю – виготовляємо 
обладнання з вуглецевої сталі (мангали, витяжки, 
кухонні парасолі).

PIk	«FORTEx�UkRAINE»	LLC

7, Borispolskaya str.,
02099, Ukraine, Kyiv  
Phone/fax: +380 44 5785757
e-mail: fortex@fortex.com.ua
www.fortex.com.ua
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ВІддІЛ У СПРаВаХ МОЛОдІ Та 
ТУРизМУ

вул. Соборна, 59
м.Вінниця, 21100, Україна
тел.: (0432) 595283, 595302 
e-mail: tourism@vmr.gov.ua 
www.vmr.gov.ua

Вінниця – регіональний центр, багатонаціональне 
місто, відкрите для нових ідей, відоме своїм 
культурним та науковим життям; має потужний 
промисловий потенціал і розвинену транспортну 
інфраструктуру. 

на вінницькій землі люди жили ще з трипільської 
доби. Офіційною датою заснування міста є 1363 рік, 
коли Великий князь литовський Ольгерд, перемігши 
ординське військо у битві на Синій Воді, доручив 
братам Коріятовичам укріпити південь Пониззя 
(Поділля) містами-фортецями. Серед інших тоді 
постала і Вінниця – тоді дерев’яне укріплення на 
переправі через річку Бог.  

Місто розташоване в центральній частині України 
по обидва береги річки Південний Буг. Площа міста: 
113 км2. населення: 373 тис. осіб. географічне 
розташування: 260 км від м. Києва, 429 км від м. 
Одеси, 369 км від  м. Львова, 571 км від м. дніпро.  

Вінниця – завжди чекає гостей. Приємного 
перебування у нашому місті!

ExHIbITORS
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Vinnytsia is a regional center, a multicultural city, 
open to new ideas, is known for its cultural and scientific 
life; has a strong industrial potential and well-developed 
transport infrastructure. 

People have been living on Vinnytsia lands since 
Trypillya times. The official date of the founding of the 
city is 1363, when the grand Duke of Lithuania Algirdas, 
having beaten Horde army at the battle of  blue Water, 
charged brothers Koriyatovych to strengthen South 
Ponyssia (Podillia) with walled cities. Among others 
appeared Vinnytsia – a wooden fortificaton on the 
waftage over river boh. 

The city lies on both banks of the Southern bug River 
in the central part of Ukraine. Area of the city: 113 км2. 
Population: 373 thousand people. geographic location: 
260 km from Kyiv, 429 km of odesa, 369 km from Lviv, 
571 km from Dnipro.  

Vinnytsia always welcomes guests. Enjoy your stay 
in our city!

vINNYTSIA	CITY	COUNCIL	
DEPARTMENT OF YOUTH AND 
TOURISM

59 Soborna St. 
21100, Ukraine, Vinnytsia
Phone: +38 0432 595283, 595302 
e-mail: tourism@vmr.gov.ua 
www.vmr.gov.ua
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вОЄвО��НО
КУРОРТ

Закарпаття, Перечинський р-н,  
с. Тур’я Пасіка 
Тел: (031) 4523906,
 (067) 4624142,
 (050) 3154367
e-mail:  info@voevodyno.com
www.voevodyno.com

«Воєводино»  –  к урорт  для  с імейного , 
індивідуального та корпоративного відпочинку на 
закарпатті. 

Розташування: с. Тур’я Пасіка, 45 км від Ужгорода.
загальна площа: 17 га серед букових лісів
загальна кількість гостей: до 180.
Курорт «Воєводино» розташований в екологічно 

чистому та мальовничому місці. на території 
комплексу, серед  дерев, галявин та гірських струмків 
затишно розташовані 3 готелі, а також невеличкі 
дерев’яні котеджі, ресторани, SPA-центр з басейном 
та фітнес-залою, лазні, дитячий клуб, Кінний 
Клуб, ігрові майданчики, тенісний корт, спортивні 
майданчики, парк Шенборн та багато іншого. 

гори, густий ліс, річка та розвинена інфраструктура 
курорту дозволяють отримувати задоволення від 
відпочинку протягом усього року. Тут Ви дійсно 
знайдете джерело сил і натхнення, енергії і любові.

ExHIbITORS

��

Voevodyno Resort is a place for family, individual and 
corporate recreation located in Zakarpattia.

Turia Pasika village, 45km to Uzhhorod. 
Total area: 17ha among the beech woods.
Total quantity of guests: up to 180 people.
Voevodyno Resort situated in the green and beautiful 

place. our 3 hotels as well as small wooden cottages, 
restaurants, SPA centre with the swimming pool and 
fitness studio, saunas, Children’s Club, Horse-Riding 
Club, playgrounds, tennis court, sports grounds, 
Schöborn Park and many other places are well located 
on the territory full of trees, meadows and streams.

Mountains, dense forest, river and infrastructure of 
resort allow to enjoy recreation all year. Here you really 
will find a source of strength and inspiration, energy 
and love.

vOEvODYNO	RESORT

Turiya Pasіka village, Perechyn District, 
Zakarpattia
Phone: +380 31 4523906,
 +380 67 4624142,
 +380 50 3154367
e-mail:  info@voevodyno.com
www.voevodyno.com
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Г�Г�ЄН��с	
ПРиВаТне ПІдПРиєМСТВО

а/с 5313
м. Львів, 79010, Україна
тел./факс. (0322) 2769108
 (097) 5689759,
 (095) 8850380
e-mail: higienix@ukr.net
www.higienix.com.ua

Мийні та дезінфекційні засоби для харчової 
промисловості та побуту, проектування, впровадження, 
супровід, вдосконалення та аудит систем якості 
HACCP, ISo

Виробник засобів – польська фірма Higienix, яка 
займається виробництвом з 2002 року. У 2010 році 
фірма здобула Сертифікати системи управління 
відповідно до норм ISo 9001 та 22000.

дезінфекційні засоби зареєстровані в Україні, 
пройшли санітарно-епідеміологічну експертизу. 
Уся продукція сертифікована у Системі УкрСеПРО 
на відповідність вимогам нормативних документів 
виробника та нормативних документів України.

У 2016 році фірма Higienix нагороджена «золотим 
символом якості національних товарів та послуг 
України» і їй надано правові повноваження на 
маркування продукції логотипом цього символа.

засоби відповідають усім вимогам HACCP, 
відповідають європейським екологічним вимогам, є 
безпечними, повністю біодеградують.

ExHIbITORS

��

Sale of disinfectants and detergents for food industry 
and everyday use design, implementation, maintenance, 
improvement and audit Quality Systems HACCP, ISo

Argent manufacturer: the Polish company Higienix, 
which has been producing since 2002. In 2010, the 
company received management system certificates in 
accordance with ISo 9001 and 22000.

The disinfectants are registered in Ukraine, and they 
underwent sanitary and epidemiological expertises. 
All the products are certified in UkrSEPRo system 
in compliance with manufacturer’s regulations and 
normative documents of Ukraine.

The argents meet all the requirements of HACCP: 
they are permitted for applying in food industry; they 
meet European environmental requirements; they are 
safe and biodegradate completely.

HIGIENIx
PRIVATE ENTERPRISE

p/b 5313
79010, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 322 2769108
 +380 97 5689759, 
 +380 95 8850380
e-mail: higienix@ukr.net
www.higienix.com.ua
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ГОУБУ��НГ	���в�Л
ТзОВ

вул. Дніпровська Набережна 1, к.115 , 
м.  Київ, Київська обл., 02152, Україна
Тел.: (067) 3292838
Тел./Факс: (044 ) 5202838
Факс: (044) 5202839
e-mail: help@gobooking.travel
https://gobooking.travel/
Скайр: gobookingtravel

Компанія gobooking.Travel – це офіційний 
представник глобальної системи бронювання готелів 
Vanilla Tours.

В нашій системі бронювання представлено більше 
120 тис. готелів в більше чим 15 тис. напрямках. 
Окрім готелів, з якими підписані прямі контракти у нас 
також є готелі інших глобальних систем бронювання, 
які являються нашими партнерами: gTA, boscolo, 
Transhotel, Travco, Travelasia, Tourico, Hotelbeds, 
ItalCamel, Mark International, Restel, Special Tours, 
Jac Travel. 

за 2 роки работи ми стали надійними партнерами 
для багатьох компаній та туристичних агенцій. 

Лояльні умови співпраці, конкурентна вартість 
послуг, зручна система, оплата в гривні, а професійний 
персонал готовий прийти на допомогу 24 / 7.

ExHIbITORS

��

Company gobooking.Travel is official representative 
of the global hotel reservation system of Vanilla Tours.

In our reservation system are more than 120k. hotels 
in more than 15k. destinations. In addition to hotels, 
which signed direct contracts we also have other global 
hotel reservation systems, which are our partners: 
gTA, boscolo, Transhotel, Travco, Travelasia, Tourico, 
Hotelbeds, ItalCamel, Mark International, Restel, Special 
Tours.

For 2 years, we have works reliable partner for many 
companies and travel agencies.

Loyal cooperation conditions, competitive service 
cost, convenient, payment in local currency, professional 
staff ready to help 24 / 7.

GObOOkING	TRAVEL
COMPANY

1, Dniprovska Naberezhna St.,
02152, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 3292838
Phone/Fax: +380 44  5202838
Fax: +380 44 5202839
e-mail: help@gobooking.travel
https://gobooking.travel/
Сkype: gobookingtravel
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gRUSHA.UA – інтернет-магазин кави. Мета 
проекту – відродження українського виробника та 
скорочення часу від виробництва до продажу, щоб 
забезпечити покупця свіжою кавою. Ми прагнемо 
бути більше, ніж інтернет-магазин. Свою задачу 
бачимо у впровадженні в кавову галузь європейських 
стандартів виробництва та споживання кави. У 
нашому каталозі продукція тільки тих виробників, які 
розділяють наші погляди та переконання.

Г�УШ�	У�	
ТОВ

вул. Сурікова 3, 4 поверх
м. Київ, 03035, Україна
Тел.: (044) 3531317 
 (067) 6401266
 (093) 1701436
 (050) 3418666 
e-mail: info@grusha.ua
www.grusha.ua

УЧ�сН���	ФО�У�У

��
закарпаття - багатонаціональний край. на його території 

проживають представники понад 100 національностей 
зі своєю культурою, звичаями та обрядами.  Щорічно в 
закарпатті проводиться велика кількість фестивалів. Вони 
базуються на принципах свідомості, підтримують традиції 
та звичаї національних меншин і є потужним ресурсом для 
розвитку туризму.

Крім того, на території області виявлено понад 700 
водопроявів мінеральних вод та розсолів в складі 67 
основних родовищ мінеральних та термальних вод, тобто 
є великі можливості використання термальних вод, як із 
лікувально-рекреаційною, так із промисловою метою.

Безперечно, родзинкою закарпаття є активний 
гірськолижний туризм. найвисокогірнішим гірськолижним 
курортом України є драгобрат, розташований у гірському 
масиві Свидовець. Міжгірна долина у якій, власне, 
розташувався курорт, знаходиться на висоті 1300-1400 
метрів над рівнем моря. завдяки високим навколишнім 
горам, висота яких перевищує 1700 м, сніг на драгобраті 
затримується до середини травня і гірськолижний 
сезон приблизно на місяць довший порівняно з іншими 
гірськолижними курортами Карпат. зі схилів долини 
відкриваються чудові краєвиди на найвищий масив 
Українських Карпат – чорногору, видно вершини говерлу 
(2061 м) і Петрос (2020 м). з іншого боку (північніше) видно 
найвищі хребти Ґорґан – довбушанку (1754 м), Синяк (1662 
м) та інші.

Одне з найзагадковіших див нашого краю – це Карпатські 
гори (займають 70% території області). значна частина 
цієї площі (12%) – це територія природно-заповідного 
фонду. Вищезгадані території мають великі можливості 
для розвитку багатьох видів туризму, зокрема, екотуризму, 
сільського туризму, пішохідного, кінного, екстремального, 
дельтапланеризму.

Традиційно закарпаття запрошує відпочивати на 
термальних джерелах Берегівщини, Ужгородщини, 
Хустщини, в чанах Перечинщини. Разом із тим, унікальне 
гастрономічне закарпаття не залишить байдужим ні одного 
гостя.

І все-таки найбільшим багатством області є гостинні 
люди, які творять незабутні умови для перебування гостей. 
закарпаття по-справжньому чарівне та гостинне, земля, 
яка справедливо позиціонується як земля, наближена до 
неба.

���������Н�	��ОНО��ЧНОГО		
�ОЗв���У	�	�О�Г�вЛ�		
З�������сЬ�ОЇ		
ОБЛ�сНОЇ		
���Ж�вНОЇ		
����Н�с���ц�Ї
пл. Народна, 4, 
м. Ужгород, Закарпатська обл., 
88000, Україна
Тел./факс: (0312) 614411,
 (03122) 35303
e-mail: zak.oda.tour@gmail.com 
www.transcarpathiatour.com.ua/ 
www.facebook.com/tourism.oda
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ЗОвН�ШНЬО��ОНО��ЧНОЇ	
��яЛЬНОс��,	�У��З�У	��	
�У�О���в	Х��сОНсЬ�ОЇ	
ОБЛ�сНОЇ	���Ж�вНОЇ	
����Н�с���ц�Ї

площа Свободи, 1
м. Херсон, 73000, Україна 
Тел.: (0552) 226284
e-mail: tourism.ks@ukr.net
http://visitkherson.gov.ua/ 

Херсонщина є цікавою, привабливою та у значній 
мірі унікальною територією для любителів туризму, 
відпочинку та оздоровлення. єдина з областей 
України, яка має вихід до двох теплих морів – чорного 
і азовського, понад 450 км морської берегової лінії, 
200 км піщаних пляжів морського узбережжя. Більше 
900 об’єктів відпочинку, оздоровлення, розміщення 
надають послуги гостям Таврійського краю. 

Серед неперевершених багатств херсонського 
краю: екологічно чиста  дельта дніпра, найдовша 
піщана коса в світі - арабатська стрілка, найбільший 
в європі безлюдний острів – о. джарилгач, єдина 
в європі природна пустеля – Олешківські піски, 
найбільший у світі рукотворний ліс – 100 тис. га, 
понад 70 родовищ цілющих мінеральних і термальних 
вод, лікувальних грязей, ропи соляних озер. Близько 
80 об’єктів природно-заповідного фонду серед 
яких 2 всесвітньовідомих біосферних заповідника: 
чорноморський – найбільший за площею в європі, 
і «асканія-нова» – найстаріший в світі степовий 
резерват. Справжні туристичні перлини краю 
–  3 національні природні парки: «азово-Сиваський», 
«Олешківські піски», «джарилгацький».

зростанню привабливості області сприяє 
насичений фестивальний календар  – міжнародний 
фестиваль театральних прем’єр «Мельпомена 
Таврії», всеукраїнські етноекофестивалі «Купальські 
зорі», «Український кавун - солодке диво», «Таврійські 
хутори», фестиваль південного колориту, їжі та емоцій 
«Тишо-Тишо фест» і багато інших.

Безсумнівно, володіючи високим туристичним 
потенціалом, багатовіковою самобутньою історією та 
небувалою гостинністю, Херсонщина поступово стає 
справжнім відкриттям на світовій туристичній карті.

ExHIbITORS
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Kherson region is interesting, attractive and largely 
unique territory for fans of tourism, recreation and health. 
It is the only region in Ukraine, which has access to the 
two warm seas – black and Azov, over 450 km of sea 
coastline, 200 km of sandy beaches of the coast. More 
than 900 objects of leisure, recreation, accommodation 
provide services for guests of Tavria region.

Among the fabulous wealth of Kherson region: 
ecologically clean Dnieper Delta, the longest sand 
foreland in the world – Arabatskaya Strelka, Europe’s 
largest uninhabited island – o.Dzharylhach, the only 
natural desert in Europe - oleshkovsky sands, the largest 
man-made forest in the world – 100 thousand hectares, 
more than 70 deposits of curative mineral and thermal 
waters, mud, brine of salt lakes. About 80 objects of 
nature preserves including 2 world-famous biosphere 
reserves: Chernomorsky – the largest by area in Europe, 
«Askania Nova» - the world’s oldest steppe reserve. The 
real tourist pearls of region – three national parks: «Azov-
Sivash», «oleshkovsky sands», «Dzharylgachsky».

The increasing attractiveness of the region contributes 
a rich calendar of festivals – international theater 
festival premier «Melpomene of Tavria», nationwide 
etnoekofestivals «Kupalski Zori», «Ukrainian watermelon 
- sweet miracle», «Tavriisky Hutori», festival of southern 
flavor, food and emotions «Tysho- Tysho fest» and many 
others.

Undoubtedly, having a high tourism potential, a long 
unique history and unrivaled hospitality, Kherson region 
is gradually becoming a real discovery on the world 
tourism map.

DEPARTMENT	OF	FOREIGN	
TRADE,	TOURISM	AND	
RESORTS	OF	THE	
kHERSON	REGIONAL	STATE	
ADmINISTRATION

1, pl. Svobody, 
73000, Kherson city, Ukraine
Phone: +380 552 226284
e-mail: tourism.ks@ukr.net
http://visitkherson.gov.ua/
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��ЖН��О�НОГО	
с��в�ОБ��Н�ц�в�,	
Єв�О�Н��Г��ц�Ї	��	
�ОЗв���У	�У��с��ЧНОЇ	
�НФ��с��У��У��		�в�НО�
Ф��Н��всЬ�ОЇ	ОБЛ�сНОЇ	
���Ж�вНОЇ	����Н�с���ц�Ї
вул. Грушевського, 21
м. Івано-Франківськ, 76004, Україна
Тел.:  (0342) 552042, 552223, 
   551925
Факс  (0342) 552042
www.gov.if.ua, 

Одним із пріоритетних завдань департаменту є промоція 
туристичного потенціалу області для активізації внутрішнього 
і в’їзного туризму. Мальовничі природні ландшафти, курортні 
місцевості з цілющими мінеральними джерелами, багата 
історико-культурна спадщина сприяють розвитку в області таких 
видів туризму як пішохідний, велосипедний, водний, культурно-
пізнавальний та лікувально-оздоровчий.

Третину території Івано-Франківщини займають Східні 
Карпати, з найвищими вершинами – говерла (2061 м), 
Бребенескул (2036 м), Піп Іван (2028 м), Ребра (2001 м), гутин-
Томнатик (2018 м), що розташовані на чорногірському хребті.

В області працює гірськолижний курорт № 1 в Україні 
– «Буковель» (с. Поляниця яремчанської міської ради). 
Туристи також мають можливість покататися на гірських лижах 
в яблуниці, Косові, Вигоді, Тюдові, яворові.

Туристичні та екскурсійні послуги надають більше 180 
туристичних операторів і агентів, 367 туристично-рекреаційних 
закладів, понад 800 сільських садиб та 120 музеїв. В області 
понад 3,5 тис. пам’яток історико-культурної спадщини, дві з яких 
– церква зішестя Святого духа в  Рогатині та церква Різдва 
Пресвятої Богородиці у нижньому Вербіжі – внесені до списку 
світової спадщини ЮнеСКО.

найпривабливіші туристичні атракції області:
- відпочинкова зона «дністровський каньйон»;
- вузькоколійка «Карпатський трамвай»;
- гошівський монастир;
- природний комплекс «Скелі довбуша»;
- національний заповідник «давній галич»;
- Манявський водоспад та скит;
- музеї Писанки та народного мистецтва гуцульщини і 

Покуття;
- галицький національний природний парк;
- споруда астрономічно-метеорологічної обсерваторії на 

горі Піп Іван (2028 м);
- ботанічний заказник загальнодержавного значення 

«Княждвірський»;
- туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого 

Миколая»;
- Карпатський національний природний парк.
Корисні контакти:
Регіональний туристично-інформаційний центр – (0342) 

502474, www.rtic.if.ua. 
Музеї області: www.museum.if.ua. 
Фан-сторінка «Туристичне Прикарпаття»: www.facebook.

com/tourism.if.ua.

ExHIbITORS
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one of the priority tasks of the Department is to promote the 
tourism potential of the region in order to enhance internal and 
inbound tourism. Picturesque landscapes, spa area with healing 
mineral springs, rich historical and cultural heritage are contributing 
to the development of tourism such as hiking, cycling, water, cultural 
and medical tourism.

one third of the Ivano-Frankivsk region occupies the eastern 
Carpathians, the highest peaks are goverla (2061 m), brebeneskul 
(2036 m), Pip Ivan (2028 m), Rebra (2001 m), gutin-Tomnatyk (2018 
m), located at Chornohora spine.

The most popular in Ukraine ski resort «bukovel» (Polyanitsya 
Village) is located in the region. Tourists also have the opportunity 
to go skiing in Yablunytsya, Kosiv, Tiudiv and Yavoriv.

Tourist and excursion services are provided by more than 180 
operators and travel agents, 367 tourist and recreational facilities, 
over 800 rural households and 120 museums. There are more 
than 3.5 thousand monuments of historical and cultural heritage in 
the region, two of which – Church of the Descent of the Holy Spirit 
in Rohatyn and Church of the Nativity of the blessed Virgin in the 
Nuzhnii Verbizh are included in the UNESCo World Heritage List.

The most attractive tourist attractions of the region are:
- Lounge zone «Dniester Canyon»;
- Narrow-gauge railway «Carpathian tram»;
- Hoshivskii monastery;
- Natural complex «Dovbush Rocks»;
- National reserve «Davniy Halych»;
- Maniavskii waterfall and monastery;
- Museums of Pysanka and Hutsul and Pokuttya folk art;
- Halytskii national park;
- Construction astronomically-meteorological observatory on 

Pip Ivan (2028 m);
- botanic reserve «Kniazhdvir»;
- Tourist art complex «Manor of St. Nicholas»;
- Carpathian national park.
Useful contacts:
Regional tourist information center – (0342) 502474,  

www.rtic.if.ua.
Museums of the region: www.museum.if.ua.
Fan page «Travel Prykarpattya»: www.facebook.com/tourism.

if.ua.

DEPARTMENT	FOR	
INTERNATIONAL	
COOPERATION,	EUROPEAN	
INTEGRATION	AND	TOURISm	
INFRASTRACTURE	
DEVELOPMENT	OF	IVANO�
FRANkIVSk	REGIONAL	STATE	
ADmINISTRATION
21 Hrushevsky str. 
76004, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
Phone: +380 342 552042, 552223 
        551925
Fax: +380 342 552042
www.gov.if.ua, 
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ПТВМП «діана» було створене в 1995 році.  
наша компанія має величезний досвід реалізації 
професійного кухонного обладнання та інвентаря для 
їдалень і ресторанів, від невеликих точок фаст-фуд 
до великих об’єктів харчування. 

ПТВМП «діана» представляє великий каталог 
професійного обладнання та посуду  для сфери 
HoRECA, який складається з продукції провідних 
світових брендів.

Ми пропонуємо своїм замовникам комплексне 
рішення: 

1). Розробку проектної пропозиції; 
2). Підбір обладнання;
3). Монтаж, встановлення та підключення; 

навчання персоналу;
4). гарантійне та сервісне обслуговування.
Також, компанія успішно працює в сегменті 

оптових продажів.

���Н�
ПТВМП

м. Стрий, Львівська обл., вул. 50-річчя 
УПА 3А
Тел.: (03245) 41942
 (050) 584-09-00 
 (099) 5200118
 (098) 6084559
е-mail: dianawest.shop@gmail.com 
http://dianashop.com.ua/ - посуд.
http://diana-west.prom.ua/ - обладнання.
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вул. Бічна Львівська, 9,  
Пустомитівський р-он, с. Сокільники, 
Львівська обл., 81130, Україна
Тел.: (032) 2458772, 2322272
e-mail: dimideya@gmail.com
www.dim-idea.com

Рекламно-інформаційний журнал «дім Ідей» - це 
ідеальний генератор рішень та практичних втілень у 
дизайні та архітектурі приватного будинку, закладів 
розваг та відпочинку, офісних приміщень тощо.

цільова аудиторія: читачі, які знають ціну 
якісній роботі та креативній ідеї. Вони закохані в 
життя, тому цінують комфорт і технології, що його 
забезпечують. Вони упевнені у завтрашньому дні, їх 
статки дозволяють їм бути господарями свого життя 
і своєї оселі.

друк – повноколірний, формат – а4, обсяг 
– 100 сторінок, наклад – 10 000 примірників. 
Розповсюдження: через мережі продажу преси, 
мережі супермаркетів, на спеціалізованих виставках-
форумах та по передплаті.

The magazine «DIM IDEY» is an ideal generator 
of decisions and practical embodiments in a design 
and architecture of private house, establichments of 
entertainments and rest, office apartments.

DIm	IDEY
MAgAZINE

9, Bichna Lvivska, St.,  
Solonka v., Pustomyty district, Lviv region, 
81130, Ukraine
Phone: +380 32 2458772, 2322272
e-mail: dimideya@gmail.com
www.dim-idea.com

УЧ�сН���	ФО�У�У УЧ�сН���	ФО�У�У
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згідно рішення Управління культури і туризму 
обласної державної адміністрації та за підтримки 
запорізької обласної ради, при обласному 
краєзнавчому музеї у 2008 р. було відкрито 
запорізький обласний туристично-інформаційний 
центр (зОТІц).

Тут створено першу в Україні мультимедійну базу 
даних, яка сьогодні містить інформацію про більш ніж 
3 тис. туристичних об’єктів краю. Серед

них: національний заповідник “Хортиця”, 
національний історико-археологічний заповідник 
“Кам’яна Могила”, обласні краєзнавчий та художній 
музеї, державний історико-архітектурний музей-
заповідник “Садиба Попова”, природний заповідник 
“Кам’яні могили”, дніпрогес, залишки Микитинської 
фортеці, пам’ятка природи “гранітні скелі” на р. 
Берда, єлісіївський пегматитовий кар’єр, аквапарк 
“Мис доброї надії”, десятки музеїв, сотні санаторіїв, 
баз відпочинку і багато чого іншого. База даних 
постійно поповнюється і уточнюється.

Всі бажаючі можуть отримати довідку про основні 
туристичні об’єкти області, природні, археологічні, 
історичні, культурні та духовні пам’ятки, культурні та 
культурно-розважальні заклади, готелі, санаторії, бази 
відпочинку, головні туристичні маршрути, розклад 
руху поїздів та автобусів, обласні та районні свята 
і фестивалі, туристичні компанії і послуги, а також 
багато іншого, що стосується туризму і відпочинку в 
запорізькій області.

УЧ�сН���	ФО�У�У
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З��О��ЗЬ��Й	ОБЛ�сН�Й	
�У��с��ЧНО�
�НФО���ц�ЙН�Й	ц�Н��

м. Запоріжжя, 69063, Україна
вул. Троїцька, 29 
Тел: (061) 7643912, 7643476 
www.zotic.zp.ua
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Булв. Bajram Curri, 4/ ап.61
Pallatet Agimi, Tirane-Albania
Тел.: +355 (0) 69 2041727
Тел/Факс: +355 45800493
Скайп: intours.al
e-mail: info@intours.al
www.intours.al

«Інтурс албанія» була заснована в квітні 2013 році. Бере активну 
участь у вхідному і вихідному сегменті туризма, що має щорічну 
тенденцію до зростання.

Має стабільну репутацію на надання виняткового обслуговуваня 
клієнтів: а саме: археологічні та культурні, індивідуальні та групові 
тури в албанію; широкий вибір вихідних турів та маршрутів, 
бронювання готелів; індивідуальні тури із врахуванням конкретних 
запитів; авіаквитки; трансфери та надання послуг професійних гідів; 
аренда автомобілів, і т.п.  

на думку засновника розвиток цінних і конкурентноспроможних 
стосунків може відбуватись через довготривале партнерство.

ефективність, гнучкість і якість послуг з професійним 
персоналом залишаються й надалі основними рисами компанії та 
допомагають компанії займати  лідерські позиції. 

Керівництво готелів Albanian Star4*, Hotel IbIZA 3*, Hotel  Akileda 
and Hotel Sun 3*+ розташоване на березі адріатичного моря, в 
Durrë bay.

Природні умови та культура албаніі (Слоган)
Маршрути наших приватних турів в албанію включать декілька 

самих гарних та унікальних місць, які варто відвідати: мальовничі 
гірські та рівнинні пейзажі, що захоплюють подих, занурювання в 
кристально чисті води дивовижної Рів’єри, багатовікові традиції, 
дигустація традиційної кухні, албанська гостинність – все це зробить 
незабутнім та унікальним твій відпочинок в албанії. 

наші послуги
• Розміщення та бронювання готелів для груп та 
• Тури по місту, огляд визначних пам’яток та шоппінг
• Послуги професійних гідів та перекладачів
• Трансфери з професійними водіями
• Планування відпочинку в різних країнах, організація дозвілля 

на морі
• авіаквиткі та квиткі на паром
• екскурсійні тематичні групові тури (історичні, спортивні, 

релігіозні, природознавчі  і т.п.)
• Конференції (забезпечення аудіо-візуальним та технічним 

обладнанням, проведення банкетів і т.п.) 
• аренда автомобілів 
чому ви маєте обрати Intours Albania
Ми віримо, що сатисфакція клієнта – це найголовніша наша мета, 

і ми також віримо, що її досягнути можливо тільки через контроль 
якості. наше завдання не тільки у розповсюдженні каталогів, 
повних гарних фотографій. Планування відпочинку клієнтові дуже 
відповідальна справа і ми вважаєм, що це наш щоденний обов’язок 
відноситись до цього питання з особливою увагою та прозорістю. 
наша репутація найцінніша риса нашої компаніїї

Intours Albania has been founded in April 2013. In tours Albania is 
active in the incoming and outgoing tourism segment, enjoying every 
year the dynamic growth.

Strong reputation on providing exceptional customer services and 
the most adjusted price: archeological and culture, group and individual 
tours to Albania; wide selections of outgoing tours and destinations, hotel 
reservations; personalized tours according to specific requests; flight 
tickets; transfer and professional guide; car rental etc. 

The vision of the founder for valued and competitive services, 
development through long term partnership. 

Efficiency, Flexibility and Quality Service with a professional staff , 
remain intact and continue to lead the company`s further steps.

Management of  Hotel  Albanian Star 4*, Hotel IbIZA 3*,Hotel  Akileda 
and Hotel Sun 3*+ is  positioned  right by the Adriatic sea sea shore in the 
Durrë bay. Inside nature and culture of Albania (Slogan). Half a century 
hiden Albanian tourist treasure from the rest of the world,but the flower 
that blooms in a stormy weather is the most beautiful of all. 

The itineraries of our independent and private tours to Albania 
include some of the most beautiful and unique destinations which you 
have to discover, wandering in breathless landscapes of mountains and 
valleys,diving into pure crystal waters of our magnificent Riviera,centuries-
old traditions, beauty of nature, tasting traditional local food, Albanian 
hospitality - they all merge together in order to make your Albanian  
vacation a beautiful, unforgettable and unique experience.

our Services
• Accomodation, hotel reservation for groups and FIT 
• City tours , sightseeing and shore trips. 
• Professional guide assistance and Interpreters services
• Transportation and transfers with professional drivers 
• Arrangements of  holidays in differents countries and leisure 

activities on the beach 
• Air & Ferry Tickets   
• Special interested group tours ( history,agricultural,sports,natyre,

walking,hiking,religious & spiritual etc...)
• Conferences (including audiovisual & technical equipment 

sourcing,banqueting, gala dinner etc..)* Car rental 
What makes in tours Albania the first choice. We believe that 

customer satisfaction is the most important aim and we believe that 
aim can only be achieved through quality control. our ‘job’ is more than 
to design and distribute catalogues full of beautiful photos: creating 
holidays is a great responsibility. We take care of your free time. We 
believe it is our everyday duty to act with responsibility, seriousness 
and transparency. our reputation is our most valuable asset. Future. 
The guarantee of our success is attributed to our creativity, consistent 
professionalism, the high standard  of our service, tailor made products, 
attention to detail and the final touch that makes each program  a unique 
experience for the participants.

ExHIbITORS
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INTOURS	ALbANIA

Bvl. «Bajram Curri», Shk. 4, Ap.61, 
Pallatet Agimi, Tirane-Albania
Phone: +355 (0) 69 2041727
Phone/Fax: +355 45800493
Skype: intours.al
e-mail: info@intours.al
www.intours.al
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ВІДДІЛ ТУРИЗМУ МІСЬКОЇ РАДИ
Тел.: (03849) 50731
e-mail: umzt.kp@gmail.com

ВІДКРИТА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ ГОТЕЛЬЄРІВ  
І РЕСТОРАТОРІВ 
Тел.: (067) 4421862
e-mail: mail@touristk-p.info 

www.kam-pod.gov.ua
www.touristk-p.info

«Перлина на камені», «квітка на камені» - саме 
так з любов’ю називають Кам’янець-Подільський його 
жителі та численні гості. на стрімких скелях, неначе 
зростаючи з них, підносяться могутні стіни  й вежі 
Старої фортеці. з берегів каньйону відкривається 
неповторний краєвид Старого міста, яке нагадує 
літеру омега  (Ω – останню в давньогрецькому 
алфавіті.  Тут на скелястому острові  костьол з 
турецьким мінаретом, ратуша і православна церква 
стоять поруч, де кожен камінь неначе дихає історією, 
розповідаючи про події минулих віків.

Сьогодні Кам’янець-Подільський – одне з найбільш 
мальовничих міст у Східній європі. Воно  багато в чому 
є унікальним: найвищий безопорний міст в Україні, 
найбільший в європі національний природний парк 
«Подільські Товтри».  Кам’янець займає третє місце 
на Україні по кількості пам’яток архітектури (після 
всесвітньовідомих Києва і Львова).

ExHIbITORS
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«Pearl in a stone», «flower on a rock» – so residents 
and numerous visitors of Kamyanets lovingly name it. 
on the steep rocks, like growing up with them, powerful 
walls and towers of the old Fortress overpeer. The 
unique landscape of the old City opens from the banks 
of the Canyon, which resembles the letter omega (Ω - 
the latest in the ancient greek alphabet. Here on a rocky 
island with the Turkish Minaret Church, City hall and the 
orthodox Church nearby, every stone breathes history, 
narrating about the events of past ages.

Today Kamyanets is one of the most beautiful 
cities in Eastern Europe. It is unique in many ways: the 
highest invincible bridge in Ukraine, the largest National 
Park «Podilski Tovtry» in Europe. Kamyanets takes the 
third place in Ukraine in the number of architectural 
monuments (after world famous Kyiv and Lviv).

kAMYANETS�PODILSkIY

CITY COUNCIL DEPARTAMENT  
OF TOURISM
Phone: +380 38 4950731
e-mail: umzt.kp@gmail.com

OPEN KAMYANETS-PODILSKIY
ASSOTIATION OF HOTELIERS  
AND RESTAURATORS 
Phone: +380 67 4421862
e-mail: mail@touristk-p.info 

www.kam-pod.gov.ua
www.touristk-p.info
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ПРО наС:
Ми команда професіоналів і  кожен день 

вдосконалюємося застосовуючи в своїй роботі досвід 
міжнародних компаній з обслуговування ресторанного 
бізнесу. за всі роки роботи наша компанія виробила 
стратегію, яка максимально задовольняє потребу 
кожного сектора: ресторану та кухні.

ПРОдУКцІя:
Прикраси для коктейлів та десертів. ажурні 

серветки. Трубочки для напоїв. Шпажки для канапе, 
зубочистки, палички для шашлику і барбекю.

ПеРеВаги:
гідна цінова політика. оперативна доставка. 

Відмінними рисами компанії є ставлення до 
клієнтів, а також точність, чесність і акуратність в 
роботі. Пропонуючи нашу продукцію ми несемо 
відповідальність за кількість і якість товару.

��Б���	с��в�с

Проспект Маршала Малиновського, 16А
Україна, 65017, Одеса 
Тел.: (050) 3338803;
 (067) 4893363;
 (050) 3363711
е-mail: kabareservice@yande.ru
http://cabareservice.com.ua
www.cabareservice.od.ua
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ТеРМаЛьнІ ВОди

Берегівський р-н, с. Косонь, Урочище 1, 
Закарпатська обл., 90223, Україна
Тел.: 0800303200,
 (067) 9075500,
 (068) 6651182
e-mail: kosino.tw@gmail.com
www.kosino.com.ua

«Термальні води «Косино» – це унікальний 
рекреаційно-оздоровчий Комплекс на закарпатті, 
основною гордістю і особливістю якого є його 
розміщення на шлейфі залягання мінеральних 
термальних вод. Посеред 200-річного дубового гаю 
розташовано сім басейнів, в п’ять з яких з самого 
серця землі потрапляє цілюща, унікальна за своїм 
хімічним складом термальна вода (t 38-40).

готель «Ivácsóbirtok»  на території Комплексу радо 
зустріне Вас затишком та вишуканим комфортом, 
Ви відчуєте себе гостем справжнього маєтку. наш 
готель є ідеальним місцем для сімейного відпочинку, 
проведення незабутнього вікенду, корпоративних 
заходів та ділових зустрічей. Ранкові та вечірні 
купання в термальних та прісних басейнах, що є 
візитівкою готелю, подарують Вам години щастя і 
насолоди.

ExHIbITORS
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«Termal waters «Kosyno» is the unique recreation 
wellness center in Transkarpathia. Its main feature 
and pride is the location on the occurrence of mineral 
thermal waters. There are five swimming pools with 
healing, unique in its chemical composition thermal 
water (t 38-40).  

There is very comfortable and exquisite hotel 
«Ivácsóbirtok» which is situated in the area of this 
complex

1, Urochishe St., v. Koson, Bergivskij distr.,
90223, Zakarpatskij region, Ukraine
Phone: 0800303200,
 +380 67 9075500, 
 +380 68 6651182
e-mail: kosino.tw@gmail.com
www.kosino.com.ua

kOSYNO
TERMAL wATERS
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Санаторно-курортний комплекс «Курорти 
Приазов’я», який включає в себе такі об’єкти, як 
санаторій «арктика», санаторій «нафтохімік України» 
та дитячий оздоровчий комплекс «Факел», пропонує 
незабутній, вишуканий і унікальний відпочинок та 
якісне оздоровлення на березі теплого азовського 
моря. Сполучення природних оздоровчих ресурсів 
та сучасний медичний комплекс зробить Ваш 
відпочинок корисним та допоможе поліпшити Ваше 
здоров’я. Основу санаторно-курортного лікування 
становить комплексне використання грязелікування, 
бальнеологічних, фізіо- і фітотерапевтичних 
методів.

Комфорт Вашого проживання забезпечать нові 
сучасні корпуси, а задоволення від відпочинку 
– унікальна природа, різноманітність флори і фауни, 
щоденні розважальні програми та багато іншого

номери обладнані  сучасними меблями, 
телевізором, спліт-системою, ванною кімнатою, 
просторою видовою терасою з літніми меблями.

для Вашого активного відпочинку і розваг ми 
пропонуємо:

- кіноконцертний зал
- кафе-бар
- більярд
- тренажерний зал
- настільний теніс
- дитячий майданчик
Вис окий  р івень  серв і су,  гостинн ість  і 

доброзичливість персоналу санаторію допоможе 
Вам насолодитися відпочинком і отримати незабутні 
враження від часу, проведеного в мальовничому 
куточку природи.

�У�О���	����ЗОв’я	
ПРиВаТне ПІдПРиєМСТВО

вул. Мелітопольське шосе, 84/1,
м. Бердянськ, 71101, Запорізька обл., 
Україна, 

вул. Маркарова, 71,
71101,Запорізька обл., м. Бердянськ, 
Україна,
Тел.: (06153) 92274, 60606
 (050) 3223280, 4212527
e-mail: kurort@berdyansk.biz
www.kurort.berdyansk.biz
www.arctica.zp.ua
www.fakel-berdyansk.com
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КОМПанІя

проспект Московський, 179 Б, 
м. Харків, 61068, Україна
Тел.: (067) 5728188
Тел./Факс: (057) 7387666
e-mail: leleka_hotel@ukr.net
www.leleka-textile.com

Компанія «Leleka-Textile» була заснована в 2004 
році. Сфера діяльності підприємства - виробництво 
домашнього та готельного текстилю, такого як: 
ковдри, подушки, постільна білизна, наматрацники, 
декоративні вироби.

Продукція компанії успішно реалізується в Україні 
і вже встигла полюбитися багатьом покупцям. Уважне 
ставлення до побажань покупців, швидкий зворотній 
зв’язок, оперативна зміна техпроцесів і устаткування 
вивели торгівельну марку «Leleka-Textile» до числа 
лідерів з виробництва виробів домашнього та 
готельного текстилю.

наші принципи - відкритість, доступність, висока 
якість та сервіс.

Ми вдячні покупцям і партнерам за вибір 
нашої продукції і докладемо максимум зусиль 
для забезпечення подальшого взаємовигідного 
співробітництва.

ExHIbITORS
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The «Leleka-Textile» company was founded in 2004. 
Its main specialization is the production of home textiles 
such as blankets, pillows, sheets, mattress covers and 
decorative items.

The company’s products are successfully implemented 
in Ukraine and they have already managed to catch the 
fancy of many customers. Careful attention to the wishes 
of customers, quick feedback, regular modification of 
technological processes and the equipment, have made 
«Leleka-Textile» one of the leading manufacturers of 
home textile products.

our main principles are clearness, accessibility, high 
quality and service.

We are grateful to customers and partners for 
choosing our products and we will make every effort to 
ensure our further beneficial cooperation.

LELEkA�TExTILE
COMPANY

179B, Moscow Prospect,
61068, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 67 5728188
Phone/Fax: +380 57 7387666
e-mail: leleka_hotel@ukr.net
www.leleka-textile.com
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Український туристичний журнал, на сторінках 
якого невідомі куточки України, новинки сезону, 
екзотичні країни, народи, культури, звичаї, вартість 
поїздок, аналіз туристичного ринку, інтерв’ю. Мова 
видання: українська. Журнал розповсюджується: 
на бортах авіакомпаній «UM AIR», «WINDRoSE», 
«‘AIRFRANCE», «YANAIR», «МОТОР СІч», в мережах 
ресторанів «Козирна Карта», «l’kafa», «Мафія», в 
магазинах «DIAWEST», турфірмах, бізнес-центрах.

��Н���
ЖУРнаЛ

вул. Б. Хмельницького, 94,
м. Київ, 01054, Україна
Тел.: (050) 3562738,
 (093) 7863541
e-mail: lesya_mandry@ukr.net
www.mandry.ua

УЧ�сН���	ФО�У�У
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гОТеЛьний КОМПЛеКС

Тел: (048) 7167737, 7878874
e-mail: mirnij@bk.ru, 
           mirniyfontan@gmail.com
www.mirniy.in.ua

готельний комплекс «Мирний Курорт» – це готель 
три зірки, який може прийняти 150-200 осіб та 14 
різноманітних конференц-залів від 20 до 600 осіб.

готель «Мирний курорт» знаходиться в самому 
серці курортної Одеси.

Постійні гості цінують зручне місце-розташування 
«Мирного» – всього 10 хвилин пішки до знаменитих 
одеських пляжів «аркадія» і «чайка» та 20 хвилин 
громадським транспортом до історичного центру 
Одеси.

 наші просторі номери після повного ремонту та 
переобладнання задовольнять кожного гостя: зручні 
меблі, якісні постільні приналежності, сейф і фен 
доповнюють стандартний набір послуг – телевізор, 
холодильник, кондиціонер.

з балконів відкривається чудовий вид на море та 
елітний приватний сектор.

Мирний Курорт – це старий готель з новими 
традиціями обслуговування.

ExHIbITORS
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Hotel complex «Mirniy Resort» is a three - star hotel, 
which can accommodate 150-200 people and 14 different 
conference rooms from 20 to 600 people

The Hotel «Mirniy Resort» is located in the heart of 
the resort area of odessa.

our guests will highly appreciate the convenient 
location of the «Mirniy Resort» – it takes 10 minutes only 
to walk to the famous beaches of odessa – «Arcadia» 
and «Chaika», and 20 minutes by public transport to the 
historical center of the city.

our nice rooms are after complete renovation and will 
satisfy every guest: modern furniture, comfortable beds, 
TV, mini bar, air conditioning, safe, hair dryer. 

The balconies open you a wonderful picture of the 
sea and elite private sector.

«Mirniy Resort» is the hotel with good location and 
modern service.

mIRNIY	RESORT
HOTEL COMPLEX

Phone: +380 48 7167737, 7878874
e-mail: mirnij@bk.ru, 
           mirniyfontan@gmail.com
www.mirniy.in.ua
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СанаТОРІй

вул. Городище 12, 
м. Трускавець, 82200, Львівська обл., 
Україна
Тел: +380 96 8260131 (Україна), 
 +373 22 232283 (Молдова)
e-mail: san_moldova@mail.ru
http://san-moldova.com.ua

Санаторій «Молдова» – оптимальний вибір для 
тих, хто збирається на відпочинок та лікування в 
Трускавець, це єдиний в місті оздоровчий комплекс, 
де разом з лікуванням профільних для курорту хвороб, 
проводиться діагностика і лікування захворювань 
опорно-рухового апарату і периферійної нервової 
системи методом підводного витягування хребта в 
комплексі з лікувальними грязями Мертвого моря 
та радоном.

ExHIbITORS
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The health resort «Moldova» is an optimal option 
for those who are going to rest and get treatment in 
Truskavets.

It is the only in our town health complex,where, 
alongside with profile treatment of illnesses, you will 
have diagnostication and treatment of supportive-efferent 
apparatus and periphery nervous system by the method 
of underwater pulling of the backbone accompanied by 
medical mud of the Dead Sea and radon

MOLDOVA	HEALTH	RESORT

82200, Ukraine, Truskavets
Phone: +380 96 8260131 (Ukraine), 
 +373 22 232283 (Moldova)
e-mail: san_moldova@mail.ru
http://san-moldova.com.ua
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Відпочинково-оздоровчий комплекс «Опака» 
знаходиться в унікальному місті. це екологічно чистий 
район, в передгір’ї східних Карпат,  неподалік від всім 
відомого курорту «Східниця» та в 23 х кілометрах від 
курорту Трускавець.  чисте карпатське повітря вже 
само по собі цілюще, а в поєднанні з мінеральними 
джерелами, що є на території, база Опака є чудовим 
місцем для людей, які хочуть поєднати водолікування 
з хорошим відпочинком.

База відпочинку «Опака» кращим чином втілила 
зв’язок людини з природою. Тут є чудове озеро для 
риболовлі, ресторанний комплекс з національною 
кухнею на 200 осіб, що об’єднує:

- кафе-колибу, бенкетний зал, танцювальний зал-
колибу, понад 20 альтанок гармонійно вписаних в 
карпатський ландшафт відпочинкового комплексу;

- джерела мінеральних вод типу «нафтуся» та 
«залізиста»;

- літній купальний басейн з гірською мінеральною 
водою;

- сіновал;
- траса всесезонного катання на тубах та інше.
Відпочинково-оздоровчий комплекс «Опака»   це 

приємна можливість відпочити наодинці з природою 
і в компанії близьких людей.

О����
ВІдПОчинКОВО-ОздОРОВчий 
КОМПЛеКС

вул. Зелена, 11в, с. Опака, Дрогобицький 
р-н, Львівська обл., 82191, Україна
Тел.: (067) 2787230
e-mail: opaka@i.ua
www.opaka.com.ua

УЧ�сН���	ФО�У�У
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Торгова марка «Руно» представлена на текстильному 

ринку України більше 20 років, і займає одне з лідируючих 
місць по виробництву подушок, ковдр, наматрацників, 
постільної білизни, ортопедичних матраців, махрових 
виробів.

наше підприємство має власну виробничу базу, 
оснащену найсучаснішим обладнанням, яке дозволяє 
самостійно виробляти різноманітні наповнювачі в ковдри, 
подушки, наматрацники, а комп‘ютерні стьобальні машини 
можуть виконувати різноманітні візерунки на виробах.

Ми можемо виготовляти  продукцію різних розмірів, із 
різноманітних тканин, з наповнювачами різних щільностей, 
враховуючи нестандартні побажання клієнтів.

напрямок діяльності компанії – виготовлення ковдр, 
подушок, комплектів постільної білизни з бязі, сатину, 
перкалі, стьобаних наматрацників, ортопедичних матраців, 
махрових виробів, текстилю для ресторану та кухні, 
покривал та декоративних подушок.

для наповнення ковдр та подушок ми використовуємо 
холафайбер, штучний лебединий пух, овечу вовну та 
бамбук; тканини використовуються бавовняні та сумішеві. 
Вся сировина має санітарно - гігієнічні висновки.

П’ять причин, за якими Вам буде комфортно та вигідно 
працювати з нашою компанією:

- ми виробники запропонованого асортименту товарів;
- виготовлення продукції під замовлення;
- чітке та своєчасне виконання замовлень;
- вакуумна упаковка об’ємних виробів для подальшого 

перевезення по регіонам.
Маючи широкі виробничі можливості та повний цикл 

виробництва, ми можемо запропонувати Вам конкурентні 
ціни на високоякісний текстиль.

запрошуємо Вас до плідної та взаємовигідної 
співпраці.

Ос������с
ТОВаРиСТВО з ОБМеЖенОЮ 
ВІдПОВІдаЛьнІСТЮ

вул. Куренівська, 18,
м. Київ, 04210, Україна
Тел./факс: (044) 5812060
 (050) 4197888
e-mail: natasha@runo.com.ua
www. runo.com.ua
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ЖУРнаЛ

вул. Урлівська 36а, оф.146,
м. Київ, 02081, Україна
Тел./Факс: (044) 3649570
e-mail: glavred@otelier-restorator.com
           adver@otelier-restorator.com
www.otelier-restorator.com

нова формула журналу «Отельєр&Ресторатор» 
для тих та ПРО тих, хто є успішним зараз, хто має 
нестандартний погляд на життя та бізнес.

Отельєр&Ресторатор – це ексклюзивна аудиторія, 
тобто тi, хто вiддав перевагу йому перед всiма 
iншими професiйними журналами. Ми дуже цінуємо 
таку довіру. а тому разом з новими ідеями, іменами, 
актуальними матеріалами ви знайдете все те, заради 
чого читаєте Отельєр&Ресторатор – експертні думки, 
практичні поради, успішні бізнес-моделі, професійну 
допомогу та доброзичливу підтримку.

The new formula of the magazine «Hotelier and 
Restaurateur» for those and also about those, who are 
successful now, who have an unusual perspective on 
life and business. 

Hotelier and Restaurateur - it’s an exclusive 
audience, namely there are those who prefer it to all 
other professional journals. We appreciate this trust. 
Therefore, along with new ideas, names, relevant 
materials you can find all the things for which you read 
Hotelier & Restaurateur - expert opinions, practical tips, 
successful business models, professional help and 
friendly support.

OTELIER	&	RESTORATOR
MAgAZINE

36 a, Urlivska St., off.146,
02081, Kiev, Ukraine
Tel./fax: +380 44 3649570 
e-mail: glavred@otelier-restorator.com
            adver@otelier-restorator.com
www.otelier-restorator.com

УЧ�сН���	ФО�У�У ExHIbITORS
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вул. Панаса Мирного, 22, поверх 3, 
м. Київ, 01190, Україна
Тел/Фaкс: (044) 5810992, 5810991
е-mail: info@tourismturkey.com.ua
www.goturkey.com.ua

Туреччина – це рай на землі, що приваблює 
мільйони туристів чудовими пляжами, теплим 
морем, величними горами, чарівними озерами, 
а також культурними та історичними пам’ятками. 
Туреччина – країна з багатим минулим, успадкованим 
від великих цивілізацій і трьох основних релігій. 
завдяки високорозвиненій інфраструктурі гостям 
країни пропонується широкий спектр туристичних 
послуг. навіть якщо Ви проведете у Туреччині зовсім 
небагато часу, природна краса, культурне та історичне 
різноманіття країни, а також її доброзичливі гостинні 
жителі не залишать Вас байдужими.

ExHIbITORS
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Turkey is a paradise of sun, sea, mountains, lakes, 
high quality tourism infrastructure and friendly people 
offering all types of tourist activities. Turkey also has a 
magnificent past, and is a land of full historic treasures 
from 13 successive civilizations. Even if you spend only 
a short time in Turkey, you can see a lot of this great past 
and the most important sites of the three big religions

EMbASSY	OF	REPUbLIC	
OF	TURkEY	CULTURE	AND	
INFORmATION	OFFICE	IN	
UkRAINE

22, Panasa Myrnogo Str., Floor 3, 
Kyiv, Ukraine, 01190.
Phone/Fax: +380 44 5810992, 581 0991
Email: info@tourismturkey.com.ua     
www.goturkey.com.ua
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Tел.: (097)8010350
e-mail:partyposud@gmail.com
www.partyposud.com.ua

Компанія «Патіпосуд» є провідним українським 
виробником пластикового одноразового посуду для 
кейтерингу, кондитерських та ресторанів.

Основним напрямком діяльності компанії є 
виготовлення спеціалізованого посуду та витратних 
матеріалів для напрямку fingerfood. нашу продукцію 
використовують при виготовленні та подачі закусок і 
десертів на різноманітних заходах (фуршетах, кенді 
барах тощо).

The company «Partyposud» is a leading Ukrainian 
manufacturer of plastic disposable tableware for 
catering, sweet-shops and restaurants. The company’s 
main business branch is manufacturing of specialized 
tableware and consumables for fingerfood direction. 
our production is used for making and supply of snacks 
and desserts at special events (receptions, candy bars, 
etc.).

ExHIbITORS
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PARTYPOSUD	LLC

tPhone: +380 97 8010350
e-mail:partyposud@gmail.com
www.partyposud.com.ua
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Petruzalek – more than packaging !
Петруцалек – компанія,  що займається 

пакувальними технологіями. Ми пропонуємо широкий 
діапазон пакувальних машин і пакувальних матеріалів, 
та постійне обслуговування.

нашим пріоритетом є задоволення потреб клієнта, 
і  тому ми пропонуємо свої рішення в області упаковки 
і обслуговування. наш асортимент включає в себе 
автоматичні і ручні пакувальні машини і широкий 
вибір пакувальних матеріалів: бокси для перших та 
других страв, гастрономічні контейнери, одноразові 
столові прибори та посуд, стакани, алюмінієві 
контейнери, фольга, паперові пакети, пергамент, 
плівка, одноразовий спецодяг та багато іншого.

����Уц�Л��
ТОВ

Одеса: (048) 7860100, 7860101 
Київ: (044) 5810151, 5810150
Дніпро: (056) 7955454
Тернопіль: (0352) 236333
www.petruzalek.com.ua
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Фірма «Піраміт» почала свою діяльність в 2001 році з 

продажу холодильного устаткування, і за досить короткий 
час встигла заявити про своє ім’я на українському ринку. 
У 2005 році поряд з холодильним обладнанням, компанія 
почала займатися продажем промислового кухонного, 
посудомийного і прального обладнання, і на сьогоднішній 
день займає одне з лідируючих позицій в цій сфері. згодом, 
розширивши свою діяльність і сервіс, фірма збільшує 
асортимент теплового обладнання, печей, промислового 
холодильного обладнання, гастроємкостей, барного та 
електромеханічного обладнання, ліній роздач і прального 
обладнання.

на сьогоднішній день, дистриб’ютерство, а в деяких 
випадках і співпраця з провідними європейськими та 
турецькими фірмами, сприяло становленню фірми 
«Піраміт» в якості однієї з лідируючих компаній в своєму 
секторі. В даний момент, поряд зі своїми представництвами 
в Києві, Сімферополі та дніпропетровську, компанія 
«Піраміт» співпрацює з 37 дилерами по всій Україні, тим 
самим зміцнивши свої позиції в якості однієї з передових 
компаній. 

«Піраміт» надає найкращі рішення, які об’єднують в 
собі якість, довговічність і функціональність, пропонує 
кращі варіанти, що відповідають потребам професіоналів, 
європейське, але доступне кухонне і холодильне обладнання 
та обладнання для пралень.

Фірма «Піраміт», існуюча як марка в декількох країнах, 
надає рішення у виборі різного типу печей, теплового 
обладнання, ліній роздач, посудомийного обладнання, 
прального обладнання та широкого спектру холодильного 
обладнання.

Товари і бренди, які знаходяться в нашому асортименті, 
були обрані і включені в наш каталог в результаті тривалих 
випробувань і багаторічного досвіду. В нашому асортименті 
обладнання таких марок, які зарекомендували себе в своєму 
секторі. Вся наша продукція сертифікована європейським 
сертифікатом якості (Рє Sertificate). Крім цього сертифіката, 
продукція всіх наших фірм-виробників мають сертифікати 
якості TSE, УкрСеПРО, гОСТ, ETL, NSF, ISo 9001 і 14001. 
для надання нашим клієнтам кращого обслуговування, 
сервісу і гарантійних зобов’язань, фірма «Піраміт» приділяє 
велику увагу якості товару фірм -виробників на етапі 
виробництва.

�������
ФІРМа

вул. Джерельна, 42
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (068) 2521499,
 (093) 0404247
e-mail: lvivvital@i.ua
www.piramit.com.ua
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вул. Теремківська, 8, оф. 44,
м. Київ, 03187, Україна
Тел.: (044) 5266308
www.seasons.net.ua
www.seasons.in.ua

Журнал «Сезони. Відпочинок в Україні та за 
кордоном» видається з 2007 року.

Рекламно-інформаційний збірник виходить 
до осінніх та весняних міжнародних туристичних 
виставок та рекламує можливості відпочинку та 
оздоровлення в Україні. Також в кожному номері 
подаються статті про цікаві тури за кордон. 

Журнал розповсюджується на виставках в Україні, 
азербайджані, Молдові та Білорусі. наклад 10000 
примірників.

Magazine «Seasons. Holiday in Ukraine and abroad» 
has been published since 2006.

Advertising and information collection is issued before 
the fall and spring international tourist exhibitions and 
promotes rest and recreation opportunities in Ukraine. 
Also in each issue of the magazine are published different 
articles about interesting tours abroad.

The magazine is distributed at exhibitions in Russia, 
Ukraine, Azerbaijan, Moldova, and belarus. Circulation 
of 20,000 copies.

SEASONS	
MAgAZINE

8, Teremkivska St., off. 44,
03187, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5266308
e-mail: tatyana_velichko@ukr.net
www.seasons.net.ua
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на перехресті багатьох доріг – великих і малих, сільських і 
магістральних – стоїть благословенна колиска чорноморського 
флоту, земля мудрих і мужніх земляків –  славне місто Херсон. 
Велично красивим, усміхнено-добрим і безмежно щедрим є 
наше місто у свої 238 років.

 В його літописній історії знайдеться немало захоплюючих 
сюжетів… Легендами оповиті часи, коли войовничі скіфи 
зустрічалися з давньогрецькими мореплавцями і купцями. 
Інтригою століття залишається велике кохання російської 
імператриці Катерини ІІ до її фаворита григорія Потьомкіна, 
що  в подальшому дало поштовх народженню цілого міста. 
долі легендарних особистостей тісно переплетені з історичним 
минулим Херсона. Тут засновника військово-морського флоту 
СШа, в подальшому адмірала  джона Пола джонса, удостоєно 
рідкісним привілеєм бути посвяченим у братство козаків, тут 
здійснює наукове відкриття український лікар-вчений данило 
Самойлович, якому людство до цього часу завдячує спасінням 
від «чорної чуми», саме тут  видатний письменник Олександр 
грін знаходить грея для асоль та дарує світу дивовижну феєрію 
«Пурпурові вітрила».

Херсон зберігає дух славних корабелів і моряків. Мужність і 
доблесть предків назавжди поселилась в юних серцях курсантів 
Херсонської державної морської академії та державного вищого 
навчального закладу «Херсонське морехідне училище рибної 
промисловості». 

давні вулички міста та численні земляні ходи (катакомби) 
під руїнами старої фортеці можуть розповісти ще багато цікавих 
історій про життя предків, загадкові феномени, політичні таємні 
течії і дивні звичаї сучасних херсонців… напевне, саме тому так 
загадково посміхаються кам’яні ангели, яких можна помітити 
в самих непередбачуваних місцях на старовинних будівлях 
архітектурних пам’яток Херсона… 

закони природи в Херсоні діють по-своєму: літо затримується 
удвічі довше, зима може потішити зеленою травою та запахом 
весни, проте інколи хазяйнують вітри. Мальовничі куточки міста 
збуджують уяву у будь-яку пору року. 

Величний корабель на водах дніпра-Славутича, який  давно 
причалив до тихої гавані й назавжди поселився серед зелених 
плавнів і білих лілій, у компанії крикливих чайок та лагідних вітрів 
– так виглядає Херсон з висоти пташиного лету.

 «Південними воротами курортного раю» називають місто 
мандрівники, коли, подорожуючи до чорного та азовського 
морів, не минають нагоди зупинитися тут надовше. 

В яскравому намисті українських міст  Херсон залишається 
містом сонця, промені якого пробиваються далеко за межі 
нашої Вітчизни.

с���О�	�ОЗв���У	�У��З�У	
У���вЛ�ННя	�УЛЬ�У��	
Х��сОНсЬ�ОЇ		
��сЬ�ОЇ	����

Тел.: (0552) 321718
e-mail: up_kult@ukr.net
www.go.kherson.ua
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а/с 214
м. Київ, 01019, Україна
Тел./факс: (044) 4225555
e-mail: 1c@1c.ua
www.1c.ua

«Скайлайн Софтвер» (оператор розповсюдження 
програм «1С» в Україні) займається продажем, 
розвитком та підтримкою прикладних програм на 
платформі «1С:Підприємство» для автоматизації 
управління та обліку на підприємствах різного 
масштабу та спеціалізації, в тому числі для 
підприємств сфери гостинності (ресторани, кафе, 
готелі і т.д.).

Партнери-1С:Франчайзі представляють найбільш 
розгалужену на комп’ютерному ринку України 
партнерську мережу, яка нараховує понад 500 
компаній, що виконують постачання програмних 
продуктів, мають великий досвід обслуговування 
клієнтів, впровадження, супроводу, та часто й 
розробки програм.

на сьогодні понад 130 000 організацій України – від 
маленьких фірм до великих холдингів, використовують 
наші прикладні програми на платформі «1С:
Підприємство» для рішення найрізноманітніших 
задач свого бізнесу.

ExHIbITORS

�

«Skyline Software» specializes in development, 
distribution and support of «1C:Enterprise» platform-
based solutions for management and accounting 
automation for companies of different level and 
specialization, including hospitality sector (restaurants, 
cafes, hotels, etc.).

Companies with official status of 1C:Franchising 
represent the most branched partner network in Ukrainian 
technology market, which consists of more than 500 
companies that perform software supplying and have 
wide experience in customer service, implementation, 
software maintenance, and also developing  own 
software products.

At the present time, more than 130 000 Ukrainian 
companies – from small firms to large holdings - use 
«1C:Enterprise» platform-based solutions for a variety 
of individual business tasks.

SkYLINE	SOFTWARE

p/box 214
Kyiv, 01019, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4225555
e-mail: 1c@1c.ua
www.1c.ua
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вул. Короленка, 61, 
м. Дубно, Рівненська обл., 35604, Україна
Тел.: (050) 5814442  
Тел/факс: (036) 5645897
e-mail info@solidbud.com 
Сайт www.solidbud.com

Сучасні дерев’яні каркасні будівлі: швидко, без 
«усушки і усадки», будь-який архітектурний стиль, 
економні в опаленні.

з 2003 року ТМ «Солідбуд» будує дерев’яні 
каркасні готелі, бази відпочинку, ресторани, зали для 
урочистих подій, котеджі. Власна проектна група, 
постійні запаси будматеріалів, сучасне виробництво 
і досвідчені будівельні бригади гарантують швидке і 
якісне будівництво об’єктів будь-якої складності. 

ТМ «Солідбуд» виготовляє: тераси, сходи, 
двері, меблі і елементи зовнішнього і внутрішнього 
декору з масиву сосни, модрини чи дуба. Покриття 
лакофарбовими матеріалами під різні дизайнерські 
рішення, штучне зістарення деревини. 

Ми реалізуємо будь-які проекти!

ExHIbITORS
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Contemporary wood frame buildings are short terms 
build, without wall drying and geometry changes, any 
architectural style, heating economy.

Since 2003 Solidbud TM builds wood framing hotels, 
restaurants, cottages. We have our own project office, 
stock of building materials, modern production machines, 
experienced builders and we guarantee rapid and quality 
construction.

Solidbud TM also produce: terraсe, wooden stairs, 
doors, wood furniture for restaurants and hotels, interiors 
and exteriors design elements in pine, larch and oak. We 
paint in any design.

We realize all your projects!

SOLIDbUD	TM

61, Korolenko str., 
35604, Dubno, Rivne region, Ukraine
Phone: +380 50 5814442  
Phone/Fax: +380 36 5645897
e-mail: info@solidbud.com 
www.solidbud.com
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вул. Собранецька, 146,
м. Ужгород, 88017, Україна
Тел.: (098) 6448468
e-mail: sales@taxon-group.com.ua
igor.rubish@taxon-group.com.ua
http://taxon-group.com.ua/

«Таксон-груп ЛТд» займається двома напрямками 
ведення бізнесу:

- гастрономічне обладнання.
«Таксон-груп ЛТд» є виробником гастрономічного 

обладнання з нержавійки для професійних кухонь. В 
нашій лінійці товарів Ви знайдете все, від нейтрального 
обладнання до теплового, холодильного, та ліній 
роздачі на будь який смак. Ми готові запропонувати 
Вам вироби першокласної якості, виготовлені за 
європейськими технологіями в сучасному дизайні.

- Богемське скло.
Ми являємось імпортерами богемського скла в 

Україні напряму з заводу виробника. довготривалі 
ділові відносини з заводами чехії дозволяють 
запропонувати Вам низькі ціни за неперевершену 
якість і витонченість легендарних виробів із скла.

Ми допоможемо Вашому бізнесу розвиватись, 
тому що: «наша якість – це Ваш успіх».

ExHIbITORS
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«TAXoN-gRoUP LTD» is engaged in two areas of 
business:

- gastronomic equipment
«TAXoN-gRoUP LTD» is a manufacturer of the 

professional stainless steel gastronomic equipment.
In our big variety of goods You will be able to find 

all from neutral to refrigeration and thermal equipment, 
as well as self-service food distribution lines. We are 
offering high quality modern design equipment made 
with European technologies.

- bohemia Crystal 
We are importing bohemia crystal from manufacturing 

plant to Ukraine. Long-term business relationships with 
Czech factories allow us to offer You low prices for an 
excellent quality and elegance of the legendary crystal 
products.

We will help Your business to develop, because: «our 
quality – Your success»

TAxON�GROUP	LTD

Sobranetskaya st., 146,
88017, Uzhgorod, Ukraine
Phone:+38 (098) 644 8468
E-mail: sales@taxon-group.com.ua
igor.rubish@taxon-group.com.ua
http://taxon-group.com.ua/
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Виробництво текстилю для готелів та домашнього 
текстилю

- ковдри
- подушки
- наматрацники
- покривала
- постільна білизна
- махрові вироби

���с��ЛЬ�2000
ШВейная ФаБРиКа

вуз. Гмирьова, 12а
м. Миколаїв, 54000, Україна
Тел.: (0512) 581818,
 (050) 3944880
e-mail: office@textile2000.com.ua
www.textile2000.com.ua
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ПОСЛУги
ТзОВ санаторій-профілакторій «ТеПЛІ ВОди» пропонує: 

лікувальні ванни з термальною мінеральною хлоридно-натрієвою, 
борно-бромною водою з підвищеним вмістом йоду температурою 
36-38 С°

Показання для зовнішнього застосування:
захворювання опорно – рухового апарату: • Ревматоїдний 

артрит або поліартрит у адекватній фазі з мінімальною та середньою 
активністю процесу; • Мікрокристалічні артрити (подагричний 
артрит або поліартрит); • Псоріартричний артрит у стадії ремісії; • 
анкілозуючий монфілоартрит (хвороба Бехтерева) у неактивній фазі; 
• Усі види остеноартрозів різних стадій (І, ІІ, ІІІ); • Остеохондроз хребта 
і нестабільність його з вторинними неврологічними розладами; • 
наслідки перелома тулуба і кінцівок з уповільненою консолідацією; 
• захворювання позасуглобових м’яких тканин: міозіти, бурсити, 
поліартрити, тендовагініти, епіконделіти, синовіти; • Контрактури: 
міогенні, десміогенні, артрогенні, нейрогенні, тощо; • Остеомієліти: 
хронічні, гематогенні (окрім туберкульозних).

захворювання серцево – судинної системи: 
• атеросклероз артерій кінцівок: облітеруючий атеросклероз 

судин кінцівок і термінального відділу черевної аорти без виразки, 
гангренги, прогресуючої ішемії; 

• Тромбангеніт облітеруючий: • Хвороба Вюргера; • ендартеріїт; 
• Флебіт і тромбофлебіт з венозною недостатністю ( з трофічними 
змінами у вигляді інфільтрацій ); • Хронічна венозна недостатність 
на тлі виразкової хвороби у стадії компенсації та субкомпенсації; • 
Початкові прояви гіпертонічної хвороби, а також гіпертонії.

захворювання нервової системи: 
• захворювання периферичних нервів: • Радикуліт; • 

Радикуневрит; (зумовлені остеохондрозом шийного, грудного, 
поперекового відділів хребта); • захворювання вегетативної нервової 
системи;

• захворювання центральної нервової системи: • наслідки 
закритих та відкритих травм головного мозку; • наслідки травм 
спинного мозку, а також наслідки операцій; • атеросклероз судин 
головного мозку (без порушень мозкового кровообігу, з супутньою 
гіпертонічною хворобою І – ІІа стадії); • неврози, неврастенія; • 
Мігрень; • Хвороба Рейно.

гінекологічні захворювання: • Хронічний сальпінгіт, неодгезит ( 
не менш ніж за 2 міс. після загострення ); • Переметрит, периметрит 
(за 4 – 6 тижнів після загостренння); • Тазові зпайки черевини; • 
ендометрит, метріїт у хронічній стадії. Ускладнення після хірургічних 
втручань ( не раніше ніж за 2 міс. після гострого періоду ); • 
Паталогічний перебіг клімаксу і симптоми менопаузи.

захворювання органів дихання ( нетуберкульозного характеру): • 
емфізема легень (без вираженого кардіопульмонального синдрому); 
• Бронхіальна астма (без частих приступів ).

• захворювання з порушенням обміну речовин та ендокринної 
системи: • Ожиріння; • Подагра; • цукровий діабет; • Мочекислий 
діатез; • гіпотіреоз.

 Курс складається 3 10-12 ванн!

���Л�	вО��
СанаТОРІй-ПРОФІЛаКТОРІй ТзОВ

вул. Санаторна, 6
с. Велятино, Хустський р-он, 
Закарпатська обл., 90453, Україна
http://www.tepli-vody.com.ua
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Парк-готель «Теремки» - знаходиться в самому 

серці національного природного парку «Подільські 
Товтри», на березі мальовничої Бакотської затоки 
річки дністер.

У Бакотській затоці  усе це ніби поєднується 
– і гори, і море, і затишна атмосфера. Краєвиди, які 
постають перед очима, вражають і дозволяють забути 
про все на світі. Таке  неземне, якесь магічне місце

Парк-готель , в різні пори року, гостинно відкриває 
свої двері, та щиро дарує кожному гостю красу, 
здоров’я та відпочинок.

Ми пропонуємо своїм відвідувачам розміщення  
на різні смаки та уподобання. наші гості зможуть 
вибрати для себя відпочинок у затишному «Будиночку 
на воді», в комфортабельних номерах котеджів, 
в екзотичних «Рибальських будиночках» або в 
романтичному наметовому містечку.

для сімейного або корпоративного відпочинку 
традиційно популярним залишається розміщення в 
комфортних номерах котеджів.

номери в котеджах  виконані з високоякісних 
матеріалів та відповідають стандартам. 

Самі котеджі - це цегляні 3-х поверхові будівлі 
обшиті зовні натуральним деревом, дах вкритий 
очеретом.

Парк-готель пропонує різноманітні послуги для 
своїх гостей, які входять у вартість проживання або 
оплачуються окремо: 

- Пляж
- Кафе домашньої української кухні
- дитячий клуб з аніматором
- Тюбінг
- Баня на дровах
- атракціони на воді
- Басейн
- дитячий майданчик
- Спортивний майданчик
- Теплохідні прогулянки
- екскурсії
- Жива музика

�������
ПаРК-гОТеЛь

c. Колодіївка, Кам’янець-Подільський р-н, 
Хмельницька обл., 32398, Україна
Тел.: (067) 3942482, 
 (096) 8897815
e-mail: Park-hotel_Teremky@ukr.net
www.teremky.com.ua
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ТОВ
вул. Зелена, 147
Україна, 79035, м. Львів 
Тел./факс: (032) 2405381, 2405384, 
 (067) 500 23 94
e-mail: lviv@tk-domtex.com.ua

Центральний офіс:
вул. Березняківського, 8а 
м. Київ, 02152, Україна
Тел.: (044) 2392003, 5945282
www.tk-domtex.com.ua,
www.homeline.ua

ТОВ «ТК-домашній текстиль» входить до складу холдингу 
«ТК-груп» і спеціалізується на виробництві та імпорті-експорті 
текстильних виробів. на ринку компанія працює вже 20 років і на 
сьогодні – це найбільший операторо домашнього та готельного 
текстилю. ТОВ «ТК-домашній текстиль» має власну мережу 
філій у найбільших містах України, новостворене відділення у 
Польщі, а також агентів в основних текстильних куточках світу: 
Китай, Туркменістан, Пакистан, Туреччина, Індія, азербайджан 
та інші.

за 20 років роботи компанія досягла найефективніших 
договірних та партнерських відносин з виробниками по всьому 
світу. це дозволяє задовольнити потреби та запити наших 
клієнтів.

ТОВ «ТК-домашній текстиль» обслуговує державні 
департаменти та міністерства, працює з великими світовими 
мережами, такими як Auсhan, Metro Cash & Carry, goodwill, Jysk, 
а також, тісно співпрацює з ООн у сфері поставок гуманітарної 
допомоги.

асортимент продукції компанії перевищує більше 4000 
найменувань: • рушники (махра, велюр, бавовна, бамбук, 
мікрокоттон та інші); • комплекти постільної білизни (сатин, 
бязь, тенсел, фланель та інші); • ковдри та подушки (перо, 
пух, шовк, бамбук, вовна, бавовна, акрил, поліестер та інші); • 
пледи (вовна, бавовна, акрил, бамбук); • покривала (стьобані 
та ткані); • матраци на наматрацники; • кухонний та столовий 
текстиль (рушники, скатертини, серветки, фартухи, рукавички); 
• простирадла (махрові та трикотажні на резинці); • готельний 
текстиль (рушники, халати, килимки, комплекти постільної 
білизни, тапки); • текстиль для сауни (шапки, тапки, килимки, 
спідниці, сарафани та рушники); • господарський текстиль 
(продукція з мікрофібри).

Переваги ТОВ «ТК-домашній текстиль»: • вся продукція 
компанії сертифікована та відповідає міжнародним стандартам 
якості; • у виробництві використовуються матеріали, що 
відповідають усім вимогам безпеки; • індивідуальний підхід 
до кожного клієнта; • можливість виробництва продукції 
під приватними торговими марками; • високий рівень 
обслуговування, кваліфіковані консультації по продукції; • 
постійне поповнення асортименту новинками, які відповідають 
останнім тенденціям моди та новітнім технологіям; • 
виробництво за індивідуальними побажаннями, розмірами та 
кольорами; • великий асортимент.

Сьогодні компанія ТОВ «ТК-домашній текстиль» 
має величезні можливості та зацікавлена в розширенні 
своєї клієнтської бази. Ми готові до співпраці з мережами 
супермаркетів, готелями, гуртовими і роздрібними компаніями, 
державними організаціями та установами.

«TK-Domashniy tekstyl» LLC is a part of the «TK-group» 
holding and specializes in the manufacturing, import and export of 
textile products. The company has been operating  on the market  
for 20 years and nowadays it is one of the biggest supplier of home 
and hotel textile. «TK-Domashniy tekstyl» LLC has its own network 
of branches in the biggest cities of Ukraine, a newly created branch 
in Poland and agents in the major textile parts of the world: China, 
Turkmenistan, Pakistan, Turkey, India, Azerbaijan and others.

For  20 years our company has built effective business and 
partnership relations with manufacturers all over the world. It helps 
to satisfy all the needs and requirements of our customers.

«TK-Domashniy tekstyl» LLC deals with government 
departments and ministries, worldwide chains, such as 
Auchan, Metro Cash & Carry, goodwill, Carrefour, Jysk, and 
tightly cooperates with the United Nations in the sphere of the 
humanitarian aid supply etc.

The company’s products assortment exceeds more than 4000 
positions. The main product groups are: - towels (terry, velour, 
cotton, bamboo, microcotton etc.); - bed linen (satin, coarse calico, 
tencel, flannel etc.); - blankets and pillows (feather,down, silk, 
bamboo, wool, cotton, acrylic, polyester etc.); - bedspreads (quilted 
and woven); - plaid (wool, cotton, acrylic, bamboo); - mattresses 
and mattress covers\protectors; - kitchen and table linen (towels, 
tableclothes, napkins, aprons, gloves); - sheets (terry and jersey 
with elastic band); - hotel textile (towels, bathrobes, bathmats, bed 
linen and slippers); - sauna textile  (hats, slippers, bathmats, skirts, 
tunics and towels); - household textile (microfiber products).

Advantages to be a partner of the «TK-Domashniy tekstyl» 
LLC: - all products are certified and meet international quality 
standards; - wide choice of the assortment; - materials used in 
production meet all safety requirements; - individual approach 
to each client; - possibility to produce goods under private label; 
- high level of service, qualified consultation about our products; 
- constant replenishment of product range following the last fashion 
trends and the newest technologies; - producing by individual 
sizes, colours and optations;

Nowadays «TK-Domashniy tekstyl» LLC has huge 
opportunities as a supplier and is interested in expanding its 
customer database. We are ready to cooperate with supermarket 
chains, hotels, wholesale and retail companies, government 
organizations and institutions. 

We would be glad to be your company’s customer!

ExHIbITORS
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Tk�DOMASHNIY	TEkSTYL	LLC

147, Zelena st.
79035, Ukraine, Lviv
e-mail: lviv@tk-domtex.com.ua
Phone: +380 32 2405381, 2405384
 +380 67 5002394
Central office:
8a, Bereznyakivska st., 
02152, Ukraine, Kyiv 
Phone: +380 44 2392003, 5945282
www.tk-domtex.com.ua
www.homeline.ua
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«Б��»	
ТОВаРиСТВО  
з ОБМеЖенОЮ 
ВІдПОВІдаЛьнІСТЮ

вул. Автозаводська, 2,
м. Київ, 04074, Україна
Тел.: (050) 3830181
Факс: (044) 4594322
e-mail: bkpgrup@gmail.com
www.bkptextil.com.ua

ТОВ «Торговий дім «БКП» здійснює продаж на 
ринку України з 1998 року.

за час роботи, компанія проявила себе як надійний 
партнер з продукцією найвищого ґатунку.

до асортименту компанії входить:
Тканина бавовняна 100%:
- Бязь 147 гр/м2
- Сатин
- Страйп Сатин
- Тік
- Перкаль
Комплекти постільної білизни:
- 1,5 комплект
- 2,0 комплект
- євро комплект
- Сімейний комплект
Махрові вироби:
- Рушники всіх розмірів

ExHIbITORS
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«Trade House of «bKP» LTD has been carrying out 
sales at the market of Ukraine since 1998.

In times of work, a company proved as a reliable 
partner with the products of the greatest sort.

The assortment of company includes: 
Fabric is cotton 100%: 
- byaz’ of 147 gr/m2 
- Sateen 
- Strayp Sateen
 - Tik
- Percale
Complete Sets of bed linen:
- 1,5 complete set 
- 2,0 complete set 
- Euro complete set 
- Family complete set 
   Double wares:
 - Towels of all sizes

TRADE	HOUSE	OF	«bkP»	LTD

2, Avtozavodska Str.,
04074, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 50 3830181
Fax: +380 44 4594322
E-mail: bkpgrup@gmail.com
www.bkptextil.com.ua
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пл.Міцкевича, 4,  
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 2970849
Факс: (032) 2970850
e-mail: lvivmarketing@thy.com
www.thy.com

заснована у 1933 році з флотом у п’ять літаків, на 
сьогоднішній день авіакомпанія Turkish Airlines, член 
Star Alliance являється 4 зірковою авіакомпанією з 
флотом, який налічує 277 літаків (пасажирських та 
вантажних), яка здійснює польоти до 277 напрямків 
по всьому світу серед яких 229 міжнародних та 48 
внутрішніх. згідно рейтингу Skytrax у 2015 році Turkish 
Airlines отримала звання «найкраща авіакомпанія 
європи» уже сьомий рік поспіль. Отримавши 
перемогу у номінаціях «найкраще харчування на 
борту в економ класі» у 2010 році, « найкраще 
харчування на борту у бізнес класі « у 2013 та 2014 
роках, цього року Turkish Airlines була удостоєна 
нагороди за «найкраще харчування у бізнес залі» 
та «найкращий бізнес зал авіакомпанії» у рейтингу 
Skytrax. Більше інформації про Turkish Airlines на сайті 
www.turkishairlines.com.

ExHIbITORS
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Established in 1933 with a fleet of five aircraft, Star 
Alliance member Turkish Airlines is a 4-star airline today 
with a fleet of 294 (passenger and cargo) aircraft flying to 
277 destinations worldwide with 229 international and 48 
domestic. According to Skytrax survey of 2015, Turkish 
Airlines was chosen «Europe’s best Airline» for the fifth 
and «best Airline in Southern Europe» for the seventh 
consecutive time. Having won in 2010 the world’s «best 
Economy Catering Service», in 2013 the world’s «best 
business Catering Service», and in 2014 «best business 
Catering Service» awards, Turkish Airlines was this 
year awarded the world’s «best business Class Lounge 
Dining» and «best business Airline Lounge»  prizes 
in the Skytrax survey. More information about Turkish 
Airlines can be found on www.turkishairlines.com.

TURkISH	AIRLINES

4, Mitskevycha Sq.,  
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2970849
Fax: +380 32 2970850
e-mail: lvivmarketing@thy.com
www.thy.com
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вул. Інститутська, 15/5, оф. 30,  
м. Київ, 01021, Україна
Тел.: (067) 2313200, 5068039
Тел./Факс: (044) 361 68 01
e-mail: info@uaeta.org
www.uaeta.org

Українська асоціація активного та екологічного 
Туризму – громадська організація, яка займається 
популяризацією та розвитком дружніх природі 
активних видів відпочинку та екологічного туризму. 
асоціація – сфера професіоналів, де обмінюються 
актуальною інформацією, піднімаються і вирішуються 
назрілі проблеми. Ми пропагуємо здоровий спосіб 
життя та гармонійні відносини Людини і Природи.

а с о ц і а ц і я  п о буд о в а н а  з а  п р и н ц и п о м 
внутрішньогалузевої самоорганізації і об’єднує всіх 
зацікавлених у розвитку активного та екологічного 
туризму: комерційні і громадські організації, приватних 
осіб, органи місцевого самоврядування та влади, 
іноземні представництва. Ми спрямовуємо свою 
увагу на комунікацію між учасниками, підвищення 
якості послуг, промоцію цих видів туризму, створення 
сприятливих умов розвитку туристичної галузі, 
розбудову її інфраструктури та ін.

ExHIbITORS
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Ukrainian Adventure and Ecotourism Association 
is a public organization involved in promotion and 
development of the environmentally friendly active 
recreation and ecotourism. The Association is a sphere 
of the professionals for sharing current information, 
discussing and solving the urgent problems. We promote 
a healthy lifestyle and harmonious relationship between 
People and Nature.

The Association is established on the principle of 
the intra-industry self-organization and unites those 
interested in the development of active and ecotourism 
i.e. commercial and public organizations, private persons, 
local governments and authorities, foreign agencies. 
We focus our attention on communication between the 
members, services quality improvement, promotion 
of these types of tourism, creation of the favorable 
conditions for the tourism industry development, further 
building of its infrastructure etc.

UkRAINIAN	ADVENTURE	AND	
ECOTOURISm	ASSOCIATION

off. 30, 15/5, Instytutska St., 
01021, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 2313200, 5068039
Phone/Fax: +380 44 361 68 01
e-mail: info@uaeta.org
www.uaeta.org
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єдине в Україні ділове видання, призначене для 
професіоналів ринку туристичних послуг, аналізує 
тенденції, публікує експертні думки, прогнозує 
розвиток туристичних напрямків та дає поради 
гравцям ринку щодо розвитку їхнього бізнесу та 
реакції на події в галузі.

з нами ваш бізнес приречений на успіх!

У���ЇНсЬ��Й	�У��З�
ЖУРнаЛ  
ТОВ «ВидаВницТВО «дзеРКаЛО 
СВІТУ»

пров. Хорива 4, офіс 36,
м. Київ, 04071, Україна
Тел./Факс: (044) 4941297, 4941298
info@mw.com.ua
www.mw.com.ua

УЧ�сН���	ФО�У�У
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Х��ЛЬН�цЬ�ОЇ		
��сЬ�ОЇ	����

вул. Столярчука, 10, 
м. Хмільник, Вінницька обл., 22000, Україна
Тел.: (0433) 822175
e-mail: economik_hm@ukr.net
http://hmilnyk.osp-ua.info

Хмільник – містокурорт державного значення     та 
світового масштабу, унікальна оздоровниця з неповторними 
властивостями лікувальнорекреаційної бази, що не 
має аналогів в світі. Офіційний статус МІСТаКУРОРТУ 
державного значення Хмільнику було надано 1 червня 2011 
року за указом Президента України.

Сьогодні Хмільник – це чудове європейське містечко, 
що розкинулось на берегах Південного Бугу. з комфортним 
кліматом, цілющим повітрям та неповторними радоновими 
водами, що дарують здоров’я мільйонам людей. це місто 
з давньою та багатою історією; місто, що пам’ятає і Велике 
Князівство Литовське, і Річ Посполиту, і мусульманський дух 
Османської імперії. Хмільник багатий на унікальні пам’ятки 
культури та архітектури: оборонна фортеця початку 16 
століття, що слугувала також і мечеттю; костел 1603 року, 
який  був збудований в Хмільнику як демонстрація панівної 
релігії в часи, коли Хмільник разом з всією європою поринув 
в прогресивні течії протестантської філософії; православні 
храми  1820 століть з неповторною архітектурою в стилі 
українського барокко; а також розкішний палац графа 
Ксідо разом з арковим венеціанським мостом та парковим 
ансамблем початку 20 століття.

Хмільник – унікальна оздоровниця з неповторними 
властивостями лікувальнорекреаційної бази, що не має 
аналогів в світі. цілюща дія природних лікувальних факторів 
Хмільника охоплює майже всі органи та системи організму 
з ефективністю 97 %.

Мінеральні радонові води, торфогрязі Війтівецького 
родовища, чиста природа та цілюще повітря   подарують 
здоров’я та відпочинок всім гостям курорту.

Основний лікувальний фактор курорту Хмільник – це 
унікальні мінеральні радонові води, що дарує земля для 
жителів та гостей міста. за своїм хімічним складом наш радон 
не  має аналогів в світі, і є абсолютно необхідним лікувальним 
фактором для сотень тисяч людей для профілактики у віці 
за тридцять та для лікування у віці за п’ятдесят.Лікувальні 
властивості грязей Війтівецького торфяного родовища 
є також унікальними і дуже  необхідними в комплексі з 
показаннями до реабілітації та профілактики радоновими 
водами Хмільника.
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Khmilnyk is the resort town of national significance and 

global scale. It is a health resort with unique properties of 
therapeutic recreation, which has no counterparts in the world. 
Khmilnyk received the official status of the resort town of national 
significance on June 1, 2011 pursuant to Presidential Decree.

Today Khmilnyk is a wonderful European town located 
on the banks of the river Southern buh. It is the place with 
favourable climate, healing air and unique radon water giving 
health to millions of people. Khmilnyk is the town with a long 
and rich history, the one that remembers the grand Duchy of 
Lithuania, the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Muslim 
spirit of the ottoman Empire. Khmilnyk is rich in unique cultural 
and architectural monuments: the defensive fortress of the 
beginning of the 16th century which also served as a mosque; 
the Cathedral (1603) built in the town as a demonstration of the 
dominant religion in the times when Khmilnyk, like all Europe, 
immersed in a progressive flow of Protestant philosophy; 
orthodox churches of the 18th – 20th centuries with their 
inimitable architecture of Ukrainian baroque style; County 
Ksido’s beautiful palace with the Venetian arch bridge and the 
park ensemble of the beginning of the 20th century. 

Khmilnyk is a unique health resort with extraordinary 
properties of therapeutic recreation, which has no counterparts 
in the world. Healing effect of the natural therapeutic factors of 
our health resort spreads almost on all organs and systems of 
the human body with efficiency of 97 per cent.  Radon mineral 
water, the Viitivtsi deposits of peat mud, splendid nature and 
fresh healing air will improve health and give recreational 
possibilities for all the guests of our health resort.    

The unique radon mineral water given by nature for the 
residents and visitors of our town is the main therapeutic factor of 
our health resort. According to its chemical structure, our radon 
has no analogues in the world and it is absolutely an essential 
healing factor for hundreds of thousands of people: for those 
who are above thirty it helps to prevent possible health problems 
in the future and for those who are above fifty it is a necessary 
factor for their treatment and recovery.   

Moreover, the combination of the unique deposits of the 
Viitivtsi peat mud with the application of our radon mineral 
water will certainly double the efficiency of treatment effect on 
the human’s body.   

Khmilnyk is a health resort giving health with efficiency of 
97%!

DEPARTMENT	OF	ECONOMIC	
DEVELOPMENT	AND	
EUROPEAN	INTEGRATION	
OF	THE	kHMILNYk	TOWN	
COUNCIL

10, Stoliarchuka St.,
22000, Khmilnyk,  Vynnyckiy distr.,Ukraine
Phone: +380 433 822175
e-mail: economik_hm@ukr.net
http://hmilnyk.osp-ua.info
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пл. Ринок 1, каб. 103,  
м. Львів, 79006, Україна
Тел./Факс: (032) 2975753
e-mail: tourism@city-adm.lviv.ua

Інтернет-сторінка: www.lviv.travel, www.city-adm.
lviv.ua розділ «Туристу», «афіша»

Сфера діяльності: Туризм, рекреація, відпочинок, 
культурні події, розвиток туристичної інфраструктури, 
популяризація Львова в межах України та за 
кордоном, здійснення інформаційної, промоційної 
діяльності, створення умов для розвитку туризму, 
сприяння міжнародному співробітництву з питань 
туризму.

УЧ�сН���	ФО�У�У
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Sphere of activity: Tourism, recreation, cultural 
events, development of tourism infrastructure, promotion 
of Lviv in Ukraine and abroad, marketing activities, 
creation conditions for tourism development, international 
cooperation in tourism area.

TOURISM	ОFFICE	
DEPARTMENT	OF	
DEVELOPMENT	LVIV	CITY	
COUNCIL

1, Rynok Sq.,  
79006, Lviv, Ukraine
Phone/Fax  +380 32 2975753
e-mail: tourism@city-adm.lviv.ua
www.lviv.travel

ExHIbITORS
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Львівська область це край природних багатств, 
високої духовної культури та давніх історичних 
традицій. зі своєю історико-культурною спадщиною та 
багатством рекреаційних ресурсів Львівщина входить 
до п’ятірки найпривабливіших туристичних територій 
України. Ще за часів австо-Угорщини та Польщі регіон 
використовували задля лікування й оздоровлення.

Тут зосереджені осередки ткацтва, вишивки, 
гаварецької кераміки, лозоплетіння, писанкарства, 
ковальства, гердану, гаварецької кераміки, 
глинянських килимів, гутного скла, художньої обробки 
металу та шкіри.

Львівщина притягує туристів своєю національною 
ідентичністю та особливою ментальністю, яка 
визначається в релігійності й патріотизмі.

Тут є можливість полікуватися мінеральними 
водами, помилуватися середньовічними містами й 
замками, насолодитися адреналіном, катаючись на 
лижах, або підкорити гірську річку на катамарані.

Ви неодмінно знайдете для себе на Львівщині 
щось унікальне!

У���вЛ�ННя	�У��З�У	��	
�У�О���в	ЛЬв�всЬ�ОЇ		
ОБЛ�сНОЇ	���Ж�вНОЇ	
����Н�с���ц�Ї

вул. Винниченка, 18
м. Львів, 79008, Україна
тел./факс: (032) 2613913, 2613919
e-mail: tourism@loda.gov.ua
http://lviv-region.travel.ua
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Lutsk is a European city where the present and the past closely 
intertwine and today’s reality peacefully coexists with myths and 
legends and with the city’s true history. It is a city where ancient stone 
bricks, shutters of ancient houses, and walls of ancient buildings 
retain the breath of the history.

Lutsk is one of the most ancient cities of Ukraine. Its history 
goes back about 1000 years. Lutsk was first mentioned in the Ipatiev 
Chronicle in 1085.

one of the most important historical events of Lutsk was the 
Congress of European monarchs, which took place in 1429. The 
originality of this event, its pan-European scope and significance 
in the history of Europe created the preconditions for Lutsk 
development as a European tourist city.

The hallmark of the city is Lutsk castle (14th century) or 
Lubart’s castle, it is one of the Seven Wonders of Ukraine. Urban 
multiculturalism represented by buildings of various religions from 
different historical periods: St. Peter’s and Paul’s Cathedral (17th 
century), Holy Trinity Cathedral (18th century), Synagogue (17th 
century), Church of the Exaltation of the Cross (17th century), 
Lutheran Church (early 20th century). However, the modern 
architecture of Lutsk is also very beautiful, for example, the House 
of sculptor Mykola golovan. 

There is still the underground city. Dungeons of the old city tell 
many interesting stories of the middle ages, about the life of the city 
inhabitants, their sad and happy pages. 

There are also unique museums in the city: Museum of the 
history of Lutsk brotherhood, book museum, The bell museum, The 
Volyn Regional Military Museum, etc. There is the only Museum in 
Ukraine, which represents the regional Volyn school of icon-painting 
of XVI – XVIII centuries, - Museum of Volyn icon. The Kholm icon 
of the mother of god (XI century) stored here among more than 
400 icons. 

During the year the city hosts a number of cultural and artistic 
events. Among the most interesting: art-show “Night at the Lutsk 
castle”, International festival “Polessian Summer with Folklore”, 
festival of Ukrainian spirit “bandershtat”, festival of the historical 
spirit “Princely feast”, “Volyn Princess.” City jazz festivals such as 
“Art Jazz Cooperation”, “Jazzbez”, “Musical dialogues” and classical 
music festivals, the largest of which is “Stravinskyi and Ukraine” 
are steel traditional. 

Lutsk is the heart of the lake district - picturesque Volyn region, 
which is famous for its forests, beautiful lakes, flowing rivers. The 
bigest and the most purest lake of Ukraine - Svityaz is situated 
here.

У���вЛ�ННя	�У��З�У	��	
��О�Оц�Ї	��с��	ЛУцЬ�ОЇ	
��сЬ�ОЇ	����

вул. Богдана Хмельницького, 21
м. Луцьк, Україна, 43025
Тел.: (0332) 777924
Тел./факс: (0332) 777956
е-mail: lutsktourism@gmail.com
www.lutskrada.gov.ua
www.visitlutsk.com

Луцьк – європейське місто, де сучасне та минуле тісно 
переплітаються, а факти мирно співіснують з міфами, легендами 
та міськими бувальщинами, де все – і давня бруківка, і віконниці 
старовинних будинків, і стіни древніх храмів зберігають подих 
історії. 

Луцьк – одне з найдревніших міст України. його історія 
налічує близько 1000 років. Перша літописна згадка про Луцьк 
датується 1085 роком. 

Однією із найголовніших історичних подій міста Луцька 
став з’їзд європейських монархів, що відбувся у 1429 році. 
непересічність цієї події, її загальноєвропейський масштаб і 
значення в історії європи створили Луцьку передумови для його 
розвитку як європейського туристичного міста. 

Візитівкою міста Луцька є замок Любарта (14 ст.) або ж 
Луцький замок, що є одним із семи чудес України. Міська 
багатокультурність представлена спорудами різних релігійних 
конфесій різних історичних періодів: Кафедральний костел святих 
апостолів Петра та Павла (17 ст.), Святотроїцький кафедральний 
собор (18 ст.), Синагога (17 ст.), Хрестовоздвиженська церква 
(17 ст.), Лютеранська кірха (початок 20 ст.) тощо. Проте і сучасна 
архітектура Луцька може похизуватися своїми витворами такими 
як от Будинок скульптора Миколи голованя.

Проте у місті Луцьку існує ще підземне місто. Підземелля 
старого міста розповідають багато цікавих історій Середньовіччя, 
із життя тогочасних лучан, їхні сумні та щасливі сторінки.

Також у місті знаходяться унікальні музеї. єдиний в Україні 
музей, що репрезентує регіональну волинську школу іконопису 
XVI – XVIII ст., – Музей волинської ікони, де серед понад 400 ікон 
зберігається Холмська ікона Божої матері (XI ст.). Музей історії 
Луцького братства, Музей книги, Музей дзвонів, Волинський 
регіональний музей українського війська та військової техніки 
та ін .

Протягом року у місті відбувається велика кількість 
культурно-мистецьких заходів. Серед найцікавіших: арт-шоу 
«ніч у Луцькому замку», міжнародний фестиваль «Поліське літо 
з фольклором», фестиваль українського духу «Бандерштат», 
фестиваль історичного духу «Князівський бенкет», «Волинська 
княжна». Традиційними для міста стали джазові фестивалі, 
такі як  «Art Jazz Cooperation», «Jazzbez», «Музичні діалоги» 
та фестивалі класичної музики, найвизначнішим з яких є 
«Стравінський та Україна».

Луцьк є серцем озерного краю – мальовничої Волині, 
яка здавна славиться своїми лісами, чудовими озерами, 
повноводними ріками. Саме тут розташоване найгшлибше і 
найчистіше озеро України Світязь.

TOURISm	AND	CITY	
PROMOTION	DEPARTMENT	OF	
LUTSk	CITY	COUNCIL

21, Bogdana Khmelnytskogo St.,
Lutsk, Ukraine, 43025
Phone: +380 332 777924
Phone/fax: +380 332 777956
e-mail: lutsktourism@gmail.com
www.lutskrada.gov.ua
www.visitlutsk.com
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вул. Пасічна,127,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2456369
 (095) 2083335
 (096) 5872043
e-mail:  office@hotek.com.ua
            help@hotek.com.ua
www.hotek.com.ua

Hotek є лідером на ринку готельного бізнесу у 
сфері новітніх систем безпеки і товарів для готельних 
номерів. Компанія на європейському ринку з 1998 
року. Тепер в Україні!

наш спектр товарів: від міні барів до систем 
електронних замків, від сейфів до аксесуарів для 
ванної кімнати. Hotek пропонує відповідні рішення 
для кожного сегмента готелю. Ми також піклуємося 
про надійну та екологічно чисту продукцію в вашому 
готелі.

Hotek пропонує рішення для комфорту і безпеки 
для різних частин готелю. це готельний номер, 
ванна кімната, ресепшн і громадські зони. Кожен 
продукт добре розроблений, ефективний і зручний 
у використанні.

Ми пропонуємо таку продукцію:
- електронні замки Classic
- електронні замки MINI
- Міні бари
- Сейфи
- аксесуари для ванної кімнати
- готельні фени
- Ліжка, які можна доставляти в номери

ExHIbITORS
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Hotek is market leader in the area of innovative 
security and comfort products for the hotel industry.

our range of products spans from mini-bars to key 
card systems, and from safes to bathroom and room 
accessories. Hotek offers appropriate solutions for 
every segment of the hotel. Hotek does not only provide 
products, but also develops and manufactures them. 
Hotek offers its own product line that is being extended 
continuously. Quality and competitive pricing are the 
focal points hereby.

Hotek has been an independent family business 
since 1998. Customer focus, short lines and a personal 
approach belong to our characteristics. Find out what 
Hotek can mean for your company.

Products:
- Electronic locks
- Hotel safes
- Minibars
- Hotel televisions 
- Welcome tray & kettles 
- Paper bins & pedal bins
- Luggage rack
- beds
- Hairdryers
- Mirrors
- Accessories

HOTEk

127, Pasichna St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2456369
 +380 95 2083335
 +380 96 5872043
e-mail: office@hotek.com.ua
           help@hotek.com.ua
www.hotek.com.ua
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В Україні немає місця схожого на це. знайомтесь: 
центр спадщини Вигодської візькоколійки – сучасний  
туристичний інтерпретаційний візит-центр з діючою 
інтерактивною виставкою, переступивши поріг якої 
кожен відвідувач може відчути себе справжнім 
дослідником , адже експозиційні стенди дозволяють 
у формі ігор та логічних завдань пізнати місцеву 
природу та зокрема лісову екосистему Карпат, 
місцеву історію та історію виникнення найстарішої 
вузькоколійної залізниці в Україні – Вигодської і все 
це під відео та аудіоефекти.

 невід’ємною частиною експозиції є тематичні 
короткометражні відео, а також  унікальний фільм , 
спеціально створений  для центру та озвучений 5-ма 
мовами. Фільм транслюється виключно в сучасному 
кінозалі центру та не за повних 30 хвилин подає 
повну картину місцевості - від зародження життя до 
сьогодення. 

 Ще одна принада центру – сувенірна крамничка, 
де можна придбати мапу, іншу інтерпретаційну 
літературу, автентичні бойківські сувеніри. Також 
на рецепції ви можете скористатись послугами 
бронювання житла місцевих садиб та готелів, а також 
отримати інформацію про місцеві атракції.

на сьогодні в українських Карпатах немає місця, 
схожого на центр спадщини Вигодської вузькоколійки.. 
навряд чи знайдеться музей чи візит-центр з таким 
різноманіттям інтерпретаційних засобів місцевої 
природи та етнографії.

ц�Н��	с���Щ�Н�	
в�ГО�сЬ�ОЇ		
в�ЗЬ�О�ОЛ�Й��

вул. Д. Галицького, 66, Долинський р-н, 
м. Вигода, Івано-Франківська обл., , 
Україна
Тел.: (066) 3366435, 
 (096) 9927544
e-mail: info@carpathian-heritage-railways.com

УЧ�сН���	ФО�У�У

��

центр утворено у квітні 2013 р. окремими суб’єктами 
туристичної діяльності за схемою кластерної моделі 
– Ігор Васильович данілов,  власник туристичної 
агенції, до того науковий працівник історичного музею 
та історико-архітектурного заповідника,  на ринку 
туристичних послуг з 2001 р;  Василь Миколайович 
Крижановський,  власник річкового туристичного 
транспорту,  на ринку туристичних послуг з  1993р.;  
Василь Олександрович  Полуботкін,  власник парку-
готелю  та бази відпочинку «Теремки»,  на ринку 
туристичних послуг з  1997 р .

Мета центру – як існе інформування та 
обслуговування туристів у Кам’янці-Подільському, 
Поділлі та сусідніх регіонах. центр виступає як 
самодостатній суб’єкт туристичної діяльності з 
повним і якісним туристичним продуктом.  Оскільки 
кожен з засновників центру попередньо набув 
репутації  стабільного та надійного партнера у своїй 
галузі, в цілому центр швидко здобув популярність на 
внутрішньому міському туристичному ринку . 

Пропоновані послуги – туристичне інформування, 
туристично-екскурсійне обслуговування, проживання, 
харчування, трансфер, теплохідні прогулянки та міні 
круїзи по дністру, відпочинок та релаксація, надання 
послуг з командоутворюючих квестів,  організація 
анімаційних програм, обслуговування конференцій, 
симпозіумів,  семінарів, організація історичних 
змагань та інших заходів, оренда історичного 
театрального реквізиту, озброєння та  спорядження, 
організація ювілеїв, весіль, організація культурно-
масових заходів.

ШЛяХ	Г�����НОв�Ч�в
ПРиВаТний ценТР  
ТУРиСТичнОї ІнФОРМацІї Та 
ОБСЛУгОВУВання

вул. Домініканська, 2.
м. Кам’янець-Подільський,
323200, Україна
Тел.: (3849) 91584,
 (067) 7738803;
 (097) 6629200,
е-mail: danilov.i.v@mai.ru;
           danko2020@mail.ru  
www. daniloviko.com.ua
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В СпеЦіаліЗОВаніЙ преСі:

-	 Газета	«Українська	туристична	газета»	(м.	Київ,	Україна)
-	 Журнал	«Мандри»	................................ (м.	Київ,	Україна)
-	 Журнал	«Отельєр	&	Ресторатор»	........ (м.	Київ,	Україна)
-	 Журнал	«Aquapark»	.............................. (м.	Київ,	Україна)
-	 Журнал	«Академия	гостеприимства»	. (м.	Київ,	Україна)
-	 Журнал	«Оборудование	для	торговли,		
	 кафе,	баров,	ресторанов,	сферы	услуг»	
	 	............................................................... (м.	Київ,	Україна)
-	 Журнал	«Українский	туризм»	............... (м.	Київ,	Україна)
-	 Журнал	«КаБаРе»	................................. (м.	Київ,	Україна)
-	 Журнал	«Дрінкс+»................................. (м.	Київ,	Україна)
-	 Журнал	«Your	Vending»	........................ (м.	Київ,	Україна)
-	 Журнал	«Сезони»	................................. (м.	Київ,	Україна)
-	 Журнал	«Робінзон»	............................... (м.	Київ,	Україна)
-	 Журнал	«Дім	Ідей»	..............................(м.	Львів,	Україна)
-	 Журнал	«Аспекти	будівництва»	..........(м.	Львів,	Україна)

а ТакОЖ В наСТУпнИХ ВИДанняХ:
-	 Газета	«Афіша	Прикарпаття»
	 	.......................................... (м.	Івано-Франківськ,	Україна)
-	 Газета	«Від	і	до»	............................ (м.	Чернівці,	Україна)
-	 Газета	«Газета	в	дорогу»	.....................(м.	Львів,	Україна)
-	 Газета	«Газета	Реклама»	..............(м.	Коломия,	Україна)
-	 Газета	«Закарпатські	оголошення»
	 	.........................................................(м.	Ужгород,	Україна)
-	 Газета	«Кур’єр	ЕКСПО».	......................(м.	Львів,	Україна)
-	 Газета	«Газета	по-львівськи»	..............(м.	Львів,	Україна)
-	 Газета	«Львівська	пошта»	...................(м.	Львів,	Україна)
-	 Газета	«Львівські	оголошення»	...........(м.	Львів,	Україна)
-	 Газета	«Неділя»	..............................(м.	Ужгород,	Україна)
-	 Газета	«Пресс-Биржа»	..................... (м.	Дніпро,	Україна)
-	 Газета	«Запрошуємо	на	роботу»	........(м.	Львів,	Україна)

реклама на раДіО:
-	 Радіо	Люкс	(Ів.-Франківськ,	Луцьк,	Тернопіль,	Львів)
-	 Радіо	«Радіо	Енерджі»
-	 Радіо	«Авто-радіо»
-	 Радіо	«Львівська	Хвиля»

ТелеВіЗіЙна реклама:
-	 5-ИЙ	КАНАЛ
-	 канал	24

піДТрИмка  В інТернеТі:
http://www.galexpo.com.ua/
http://www.galexpo.com.ua/turexpo/
https://vk.com/tourism.and.hospitality.forum
http://www.galexpo.com.ua/hotel/
http://all-ukraine.com.ua/
http://bizera.com.ua/exhibitions/73/view/
http://biznes-pro.ua/index.php?page=9&id=2367
http://board.kompass.ua/
http://brutto.com.ua/?page=news2&from=0&news2_id=2089
http://chamber.ua/en/Events/Event/6286
http://chef.kiev.ua/
http://chp.com.ua/
http://cleanexpo.com.ua/
http://eda.vlasnasprava.ua/sobytiya/vistavka-gotelnij-ta-
restorannij-biznes-lviv/
http://eu.pogranicze.eu/index.php?categoryid=8&p2_
articleid=573
http://hotel-rest.com.ua/
http://hotwork.ru/blog/a794-lvovskiy-mezhdunarodnyy-forum-
industrii-turizma-i.html
http://htexpo.com.ua/partnery
http://infomisto.com/uk/lviv/anons/vystavky/gal-ekspo
http://jv-kontakt.com/news/
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http://lasoon.com.ua/kiev/news/vistavka-gotelnij-ta-
restorannij-biznes-2016-vidbudetsya-u-lvovi-19-10-21-10
http://mastertura.com.ua/
http://mold.su/novosti-turizma/
http://mw.com.ua/?oid=16502&sid=12969
http://novosti-turbiznesa.info/
http://otiumportal.com/
http://prnt.sc/clc8hp
http://robinzon.kiev.ua/
http://tourinform.org.ua/lviv-zaproshuye-na
http://tourlib.net/
http://ua.igotoworld.com/ru/eventPage/1732_vystavka-
yarmarka-turekspo-2016-lvov.htm
http://ua.igotoworld.com/ru/partner/turekspo.htm
http://ua.trud.com/
http://uaeta.org/
http://www.drinks.ua/
http://www.georgehotel.com.ua/
http://www.harchovyk.com/
http://www.horeca-ukraine.com/
http://www.hotelexpo.com.ua/
http://www.karpaty.net.ua/
http://www.meteoprog.ua/ru/
http://www.prodinfo.com.ua/
http://www.prodinfo.com.ua/
http://www.rest-hotel.kiev.ua/ru/forech/
http://www.seasons.in.ua/
http://www.theprimus.com/!/primus-horeca-ukraine
http://www.tourismnews.com.ua/news-7044.html
http://www.uitt-kiev.com/
http://yvending.com/index.php/what-s-hot/426-gotelnij-ta-
restorannij-biznes-19-21-zhovtnya-2016
https://new.vk.com/tourlib
https://www.facebook.com/eda.vlasnasprava.ua/

https://www.facebook.com/groups/626098400777902/
https://www.facebook.com/prodtorgobladnannia
https://www.facebook.com/Tourinform.org.ua/
https://www.facebook.com/tourismnews.com.ua/
https://www.facebook.com/tourlib
https://www.facebook.com/UAETA
https://www.ria.com
www.experttur.com
www.food.com.ua
www.karpaty.info
www.topbiz.com.ua

ЗОВніШня реклама:
-	 3	рекламних		установки	в	центральній	частині	міста
-	 12	бігбордів	(10	–	м.Львів,	2	–	с.	Микуличин)

ЗапрОШення:
-	 7000	керівників	установ	і	організацій	України,	спеціалістів		
	 підприємств	галузі	(адресна	розсилка)
-	 2,5	млн.		підприємств	України	(e-mail	розсилки)

ЦЕЙ	КАТАЛОГ	ПРОТЯГОМ	РОКУ	БУДЕ	ДОСТУПНИМ		
НА	WEB-СТОРІНЦІ	ПРАТ	«ГАЛ-ЕКСПО»®		

В	МЕРЕЖІ	ІNTERNET
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Передрук інформації можливий виключно за згодою 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

 ПраТ «гал-еКСПО»® надає послуги з 
розміщення реклами в усіх зМІ, прорекла-
мованих в цьому каталозі .  з приводу 
з а м о вл е н н я  р е к л а м и  з ве ртат и с я  д о 
в ідділу реклами ПраТ «гал-еКСПО»®, 
тел.: (032) 294-91-14

 Відповідальність за вірогідність інформації 
в каталозі несуть фірми-експоненти.

 Будь-які вимоги до ПраТ «гал-еКСПО»® 
та видавця щодо в ідповідальност і  та 
покриття моральних чи матеріальних збитків, 
завданих в результаті помилково, невірно 
чи з недогляду внесених даних, відсутності 
перекладу спеціальних термінів у випадку 
ненадання оригіналу текстів англійською мовою, 
виключаються.

вс�	�в�О�сЬ��	���в�	Н�Л�Ж��Ь	
����	«Г�Л���с�О»®

Компоновка і верстка каталогу – ПраТ «гал-еКСПО»®

�О�я��

 дирекція ЛЬв�всЬ�ОГО	 ��ЖН��О�НОГО	
ФО�У�У	�Н�Ус���Ї	�У��З�У	��	ГОс��ННОс��	�	
�0��: XVІI Міжнародної виставки-ярмарку «ТуреКСПО-
2016», Х Спеціалізованої виставки «готельний та 
ресторанний бізнес» та  VІІІ Спеціалізованої виставки 
«Континент розваг: Спорт. Відпочинок.дозвілля»  
висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в 
організації та проведенні виставки і програми супутніх 
заходів установам, організаціям, підприємствам:
 Lviv	Covention	breau
	 Promix		bartender	Center
	 �кадемії	Готельних	�нвесторів
	 �соціації	аквапарків	України
	 �соціації	готельних	об’єднань	та	готелів	міст		
	 України
	 �епартаменту	міжнародного	співробітництва		
	 та	туризму	ЛО��
 �горю	Губіліту, керівнику громадського об’єднання   
 «Підкова»
 Львівській	міській	раді
	 Львівській	обласній	державній	адміністрації
	 Львівській	обласній	�аді
	 Львівському	�уристичному	�льянсу
	 Львівському	�алацу		�истецтв		
 ПП «�ушта	Г.�.»
 ПП «Новий	світ»
 ПраТ «світ	друку»
 ТзОВ «�гентство	 �кономічної	 Безпеки		
	 «�ФО��»
 ТзОВ «Гал	сад»
 ТзОВ «Гал���с�Ос��в�с»
 ТзОВ «Формат�Захід»
 Українській	асоціації	активного	та	екологічного		
	 туризму
	 Управлінню	туризму	�епартаменту	розвитку		
	 Л��
 Фотошколі «студія	111»
та учасникам виставки за проведення презентацій
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