
БАЛАНС 

РОБОТИ ТА ВІДПОЧИНКУ
www.bakkara-hotel.com.ua



На річці Дніпро

Власна паркова територія

Зона відпочинку і спорту неподалік

Тихий оазис в 15 хв від центру

BAKKARA - найбільш незвичайний

готель на річці в Києві .

 

ЗАМІСЬКИЙ

ФОРМАТ У МІСТІ

ЛОКАЦІЯ

 



ДЛЯ ТОГО,

ХТО ЦІНУЄ

Красу та гармонію

Свіже повітря та спокій

Відсутність метушні

Власний час та сили

Увагу та  делікатність

КОЛИ

ПОТРЕБУЄШ

Балансу в житті та роботі

Перезавантаження

Нових вражень та досвіду

Перепочити навіть у бізнес-подорожі



 

BAKKARA

200 комфортабельних номерів

Власна паркова територія

Паркінг під охороною 24/7

5 конференц-залів на кораблі

Організація заходів на 20-300 осіб

Літні локації для заходів просто неба

Ресторан Grand Piano та Room Service 24/7

Паркова тераса з павільйоном та

альтанками  

Відкрита тераса над Дніпром

Велопрогулянки

Швартування яхт і теплоходів

 



STAY



КЛАСИЧНИЙ ДЕЛЮКС ЛЮКС

вид на парк | вид на річку вид на парк | вид на річку вид на парк | вид на річку

19 кв м

1 кімната

2 ліжка 90 * 180 см

ліжко 160*180 см

душ

класична міні-парфумерія 

меню подушок

(додатково оплачується)

аромадифузор і

зволожувач повітря

(додатково оплачується)

     АБО

 

ПАНОРАМНИЙ ВИД З НОМЕРУ 

БАЛКОН

КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ

ТЕЛЕВІЗОР З ПЛОСКИМ ЕКРАНОМ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

WI-FI 

МІНІ-СЕЙФ

МІНІ-БАР

 

ФЕН

НАБІР МІНІ-ПАРФУМЕРІЇ

КІМНАТНІ КАПЦІ

МІНЕРАЛЬНА ВОДА 0,5Л/ДЕНЬ

В УСІХ НОМЕРАХ ГОТЕЛЮ :

36 кв м

1 кімната

ліжко 180*200 см

диван-трансформер

душова кабіна, біде

міні-парфумерія  "The White

Company" 

додаткові косметичні засоби 

махрові халати

меню подушок (безкоштовно)

кавомашинка, капсули кави

мінеральна вода 1 л/день

 

 

67 кв м

2 кімнати

ліжко з балдахіном 180*200 см

вітальня

диван-трансформер

гостьова вбиральня у вітальні

ванна кімната з джакузі, біде

міні-парфумерія  "Chopard" 

додаткові косметичні засоби 

махрові халати

меню подушок (безкоштовно)

аромадифузор і зволожувач

повітря (безкоштовно)

кавомашинка, капсули кави

мінеральна вода 1 л/день

 

 



WORK



КОНФЕРЕНЦ-СЕРВІС

ЗАЛИ PANORAMA 4 зали

4 поверх

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

"СИНІЙ"

1 зала

1 поверх

театр

 45 осіб

театр

 100 осіб

зі столами

25 осіб

зі столами

45 осіб

S = 52 м2

 

L   =  7.84

W =  8.75

H  =  2.24

S = 105 м2

 

L   =  13.22

W =  7.84

H  =  2.24



КОНФЕРЕНЦ-СЕРВІС

ЗАЛ "ЧЕРВОНИЙ"

театр

 80 осіб

зі столами

45 осіб

S = 76 м2

 

Зона кава-брейків з

барною стійкою 15м



ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ЗАЛІВ В ГОТЕЛІ

ДО 25 ОСІБ ДО 60 ОСІБ ДО 100 ОСІБ

6 000 ГРН 8 000 ГРН 9 000 ГРН

Ціни  на оренду вказані "за день"  (8 год.).  Додатковий час - 800 грн/год.

Вартість та варіант зали для конференції визначається кількістю учасників.

ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ВКЛЮЧАЄ : 

ПИТНА ВОДА 

КОНФЕРЕНЦ-НАБІР

     (аркуші А4+ ручка)

WI-FI 

ТЕХНІЧНИЙ ЧАС  ОРГАНІЗАТОРАМ

СУПРОВІД МЕНЕДЖЕРА ГОТЕЛЮ

 

ПРОЕКТОР ТА ЕКРАН 

ФЛІПЧАРТ З МАРКЕРАМИ

     * В ЗАЛІ PANORAMA - ПЛАЗМА

 

доплата за 26-го та кожного наступного учасника = вартості конференц-набору (40 ₴ / шт)

замість проектору та екрану надається плазма 52” (екран та проектор доступні  за додаткову оплату)

кава-пауза накривається безпосередньо в залі PANORAMA 

** Для залу  PANORAMA,:

 



ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

Оренда пуфів для заходу

Оренда настільного футболу

Оренда альтанок, мангалу

Послуги фотографа

Організація групового трансферу до/з готелю

Швартовка яхт і теплоходів 

Пляжний комплекс Olmeca Plage

"Місто Спорту" - центр масового футболу та

спорту Києва

перемикач слайдів                                                            

з лазерним вказівником.................. 500 грн/день

додатковий фліпчарт...................... 400 грн/день

екран з проектором......................... 1700 грн/день

оренда ноутбуку................................ 800 грн/день

мінеральна вода пляшкова............. 15 грн/пл.

папір для фліпчарту ........................ 120 грн/10 л.

 Можливе замовлення додаткового

обладнання (мікрофони, синхронний переклад). Ціни уточнюйте.

https://www.facebook.com/MistoSporty/


EAT



GRAND PIANO - унікальний простір на

гастрономічній карті Києва. Ресторан

розташований на борту великого корабля -

готелю BAKKARA на Дніпрі.

 

Спокійний інтер'єр з елементами

натурального дерева та каютні вікна із

жалюзі, через які в ресторан пробиваються

м'які промені сонця, створює атмосферу

релаксу та усамітнення.

 

З літньої тераси над водою відкривається

неповторний вид на правий берег Києва.

Насолоджуючись келихом вина на відкритій

терасі, чутно, як поруч хлюпочуть хвилі

Дніпра.

 

Залишаючись поруч з центром міста, ми

переносимо гостей в тихий мальовничий

оазис на річці. Тут буде незабутнім і

романтичний вечір, і бізнес-вечеря з

партнерами.



GRAND PIANO



Основна зала ресторану 

Відкрита тераса над Дніпром

Павільйон на парковій терасі

Альтанки на парковій терасі

Мангал на парковій терасі

РЕСТОРАН GRAND PIANO

1й поверх готелю BAKKARA

Відчинено з 07:00 до 23:00

 

Room service 24/7

Лобі бар 24/7

 

 

СНІДАНОК “ШВЕДСЬКА ЛІНІЯ”

07:00 -11:00  | понеділок – п’ятниця

08:00-12:00   | cубота - неділя, свята

 

 

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ

 

 

БАНКЕТИ  – до 150 гостей

ФУРШЕТИ – до 200 гостей

 

 





ДОДАТКОВІ ЛОКАЦІЇ

Павільйон СФЕРА 

Павільйон на парковій терасі 

Понтон на воді

Павільйон на парковій терасі

Альтанки в парку

"ЗОЛОТИЙ ЧОВЕН"

Корабель розташований поряд

із готелем, на відстані - 130 м

НИЖНЯ ЗАЛА  

театр

 200 осіб

зі столами

80 осіб

ВЕРХНЯ ЗАЛА 

театр

 200 осіб

зі столами

80 осіб

з холом і сценою

з барною стійкою



ВІДДІЛ ПРОДАЖУ 

НАШІ КОНТАКТИ

АДМІНІСТРАТОР

www.facebook.com/bakkarahotelwww.bakkara-hotel.com.ua

РЕЦЕПЦІЯ

+380 44 369 34 35

sales2@bakkara-hotel.com.ua

marketing@bakkara-hotel.com.ua

+380 44 369 31 31 

+380 67 369 32 32 

concierge@bakkara-hotel.com.ua

+380 44 369 36 63

+380 67 467 98 76

restaurant@bakkara-hotel.com.ua

Венеціанський острів, 1 

Київ 02002

Україна

www.instagram.com/bakkarahotel


