
БАЛАНС 

РОБОТИ ТА ВІДПОЧИНКУ

www.bakkara-hotel.com.ua



Тихий острів в 15 хв від центру

На річці Дніпро

З власною парковою територією

З кращим видом на Київ

ЗАМІСЬКИЙ ФОРМАТ У МІСТІ

ЛОКАЦІЯ



ІНФРАСТРУКТУРА

200 комфортабельних номерів

Ресторан Grand Piano з терасами над Дніпром

5 залів для конференцій та бенкетів на кораблі

2 павильйони та 3 альтанки для заходів просто неба

Власна паркова територія

Паркінг під охороною 24/7 (до 50 авто)

Понтон для швартування яхт та теплоходів

BAKKARA - найбільш незвичайний готель для роботи,

організації заходів та відпочинку на річці в Києві.



STAY



НОМЕР "КЛАСИЧНИЙ"

Кількість кімнат: 1

S = 19 м2

Види: DBL або TWN

DBL - 1 ліжко 160*180 см  (52 номери)

TWN - 2 ліжка 90*180 см  (80 номерів)

Розташування: на 2 та 3 поверсі.

Балкон з видом на річку або парк.



НОМЕР "ДЕЛЮКС"

Кількість кімнат: 1

S = 36 м2

У номері:

ліжко 180*200 см

диван-трансформер

Розташування: на 4 поверсі.

Балкон з видом на річку або парк.

.



НОМЕР "ЛЮКС"

Кількість кімнат: 2

S = 67 м2

У номері:

ліжко 180*200 см

диван-трансформер

Розташування: на 4 поверсі.

Балкон з видом на річку або парк.

.



WORK



ЗАЛ "СИНІЙ"

театр

100 осіб

зі столами

45 осіб

S = 105 м2

бенкет

60 осіб

Розташування: на 1 поверсі.

Хол для кава-брейків просторий.

L   =  13.2 м

W =  7.84 м

H  =  2.24 м



ЗАЛ "ЧЕРВОНИЙ"

театр

 80 осіб

зі столами

45 осіб

S = 76 м2

бенкет

60 осіб

Розташування: на 0 поверсі.

Зона кава-брейків з барною стійкою

- 15 м.

L   =  5.5 м

W = 17.6 м

H  =  2.3 м



ЗАЛ "ПАНОРАМА"

театр

 45 осіб

зі столами

25 осіб

S = 52 м2

бенкет

25 осіб

Розташування: на 4 поверсі.

Тераса з видом на річку або парк.

L   =  7.8 м

W =  8.7 м

H  =  2.2 м



ПАВІЛЬЙОН "СФЕРА"

театр

 50 осіб

зі столами

20 осіб

бенкет

30 осіб

Розташування: на парковій терасі.

З можливістю організації

кейтерингу.

L   =  7 м

W = 7 м



ЗОЛОТИЙ ЧОВЕН

театр

 200 осіб

зі столами

100 осіб

бенкет

150 осіб

Кількість залів: 2.

Розташування:150 м від готелю.

З можливістю організації

кейтерингу.



ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ЗАЛІВ

*Ціни  на оренду зі знижкою діють за умови бронювання номерів для учасників заходу.

ВАРТІСТЬ ВКЛЮЧАЄ : 

ВІТАЛЬНА КАВА

ПИТНА ВОДА  (кулер або

індивідуальні пляшки 0,5 л)

WI-FI 

ТЕХНІЧНИЙ ЧАС  ОРГАНІЗАТОРАМ

СУПРОВІД МЕНЕДЖЕРА ГОТЕЛЮ

ПРОЕКТОР ТА ЕКРАН /  В ЗАЛІ "ПАНОРАМА" -

ПЛАЗМА 52

ФЛІПЧАРТ З МАРКЕРАМИ



ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

оренда пуфів для заходу

оренда альтанок, мангалу

послуги фотографа

організація групового трансферу до/з готелю

швартовка яхт і теплоходів 

проведення тімбілдингу

організація харчування

перемикач слайдів з лазером.............................500 грн / день

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

екран з проектором............................................2 500 грн / день

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

мінеральна вода пляшкова..............................15 грн / пляшка

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

канцелярський набір (5 аркушів, ручка)...15 грн / комплект

медичні маски...............................................................10 грн / шт

зміна розстановки меблів.................................................500 грн

оренда галявини..........................................від 400 грн / година

Можливе замовлення додаткового обладнання 

(мікрофони, синхронний переклад). Ціни уточнюйте.

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


ТІМБІЛДИНГ

Для неформальної взаємодії між колегами замовляйте

проведення командоутворюючих ігор на спеціально

обладнаній локації готелю - Т-ПАРКУ!

Вправи розраховано для колективу від 10 до 300 осіб та

передбачено для проведення в рамках корпоративу чи

конференції.

ВАРТІСТЬ ЗАХОДУ: від 500 грн / людина.

ТРИВАЛІСТЬ: 2-3 години.

ОРГАНІЗАТОР: event-агенція TEAM ZONE.

www.teamzone.com.ua



EAT



Основний зал ресторану GP
Панорамна тераса над водою
Бенкетні зали
Сфера на парковій терасі
Павільйон на парковій території
Альтанки з барбекю
Галявини біля річки з кейтерингом

Якщо ваш захід передбачає перерву
на каву, ланч, вечерю або
бенкет, замовляйте послуги
ресторану GRAND PIANO.

ЛОКАЦІЇ:

БЕНКЕТИ  – до 150 гостей.
ФУРШЕТИ – до 200 гостей.



ВІДДІЛ ПРОДАЖУ 

НАШІ КОНТАКТИ

РЕСТОРАН

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

РЕЦЕПЦІЯ

+380 44 369 34 35

+380 67 468 06 57

+380 67 225 34 88

sales2@bakkara-hotel.com.ua

+380 44 369 31 31 

+380 67 364 31 31 

+380 67 364 32 32

concierge@bakkara-hotel.com.ua

+380 44 369 36 63

+380 67 467 98 76

+380 67 246 11 01

restaurant@bakkara-hotel.com.ua

Венеціанський острів, 1 

Київ 02002 Україна

www.instagram.com/bakkarahotel


