Готель «Old Port»
вул. Киевский Шлях 2, м. Борисполь, Київська обл., 08300, Україна.


+38 (063) 130-15-13



+38 (044) 281-79-57



Skype: hotel-oldport



mail@oldport.com.ua

До послуг гостей цілодобова стійка реєстрації, бар з напоями та трансфер з
міжнародного аеропорту Борисполя (всього 5 км). Номери готелю мають
кондиціонери, супутникове телебачення, безкоштовний Wi-Fi, міні-бар та
елегантні ванні кімнати.

Готель «Бориспіль»


+38 (044) 281-71-05



+38 (044) 281-77-06

Розташований на території аеропорту, — це комфортний та затишний готель,
що надає послуги на рівні категорії «три зірки». Для вас ми пропонуємо
стандартні номери, номери вищої категорії та двокімнатні апартаменти.

Готель «Аеропорт»
вул. Френкеля, 3, м. Бориспіль, Київська обл., 08300, Україна.


+38 (044) 281-73-76

Приємний відпочинок ми пропонуємо у затишному готелі «Аеропорт», який
знаходиться у м. Бориспіль на відстані 4 км від аеропорту. Готель надає гостям
безкоштовний цілодобовий трансфер за маршрутами «Аеропорт «Бориспіль»
— Готель» і «Готель — Аеропорт «Бориспіль» . Комфортні номери, якісне
обслуговування дозволять якнайшвидше відновити сили та налаштуватися на
продовження подорожі.

Готель «Лігена»
вул. Горького 53, м. Бориспіль, Київська обл., 08300, Україна.


+38 (044) 591-18-71



+38 (044) 591-11-92



+38 (050) 332-87-08



hotel@ligena.com.ua



reserv@ligena.com.ua



conference@ligena.com.ua

Цей готель з басейном знаходиться в 10 хвилинах від аеропорту Бориспіль. До
послуг гостей цілодобова стійка реєстрації, екскурсійне бюро та чудовий сад із
майданчиком для барбекю. Номери оформлені в нейтральних тонах та
обладнані кондиціонером, телевізором з супутниковим телебаченням. В
кожному номері є ванна кімната з туалетним приладдям та капцями.

Готель «Вілла Ле Гранд»
вул. Київский шлях 70, м. Бориспіль, Київська обл., 08300, Україна.


+38 (044) 223-71-61




+38 (066) 968-83-88
+38 (093) 061-00-06



villalegrand@gmail.com

Готель «Вілла Ле Гранд» розташований в місті Бориспіль, в 5 хвилинах від
центрального парку. На території є доступ до безкоштовного Wi-Fi. До послуг
гостей номери з кондиціонером та телевізором із супутниковими каналами.
Ванна кімната укомплектована феном.

Готель «Стара Вежа»
вул. Ботанічна 1/7, м. Бориспіль, Київська обл., 08300, Україна.


+38 (044) 592-03-98



+38 (045) 955-44-22



+38 (045) 956-43-73



+38 (066) 078-19-36



ya.staravesha@bigmir.net



staravesha@ukr.net

До послуг гостей традиційного готелю «Стара Вежа», якій розташовано в
Борисполі, номери з кондиціонерами, безкоштовний Wi-Fi та рестораном
європейської кухні. Класичні номери та люкси готелю «Стара Вежа» обладнані
телевізорами з пласкими екранами.

Готель "Золотий Лев"
вул. Київский шлях 147-б, м. Бориспіль, Київська обл., 08300, Україна.


+38 (045) 959-15-35



+38 (045) 955-55-11




+38 (066) 324-98-48
+38 (096) 001-44-38



zolotoilev@i.ua



http://zolotoilev.com.ua

Готель «Золотий лев» розташовано в Борисполі, в 34 км від Києва. Увазі гостей
надаються номери з кондиціонером та безкоштовним Wi-Fi. До послуг гостей
ресторан та безкоштовний паркінг.

Готель "Галант"
вул. Головатого 18, м. Бориспіль, Київскa обл., 08300, Укрaїнa.



+38 (045) 956-00-51
+38 (045) 956-28-88



mpgalant@mail.ru

Ми пропонуємо нашим гостям номери економ, стандарт та люкс класу. Номери
розраховані на прийом гостей будь-яких категорій: від студентів і сімейних пар
з дітьми до груп туристів. Наш готель має в розпорядженні 18 номерів.

Готель "Горный Ручей"
вул. Мічуріна 66, сел. Гора, Бориспільский р-н., Київскa обл., 08324,
Укрaїнa.


+38 (098) 098-91-91



+38 (045) 953-49-21
info@gorniy-ruchey.com



Если же Вы гость нашей страны и совершили утомительный перелет, то всего
несколько минут отделяет Вас от вкусного ужина и теплой постели, так как
наша резиденция находится всего в 3 км от международного аэропорта
«Борисполь».

Готель "Едем"
вул. Виставкова 1, сел. Чубинске, Бориспільский р-н., Київскa обл., 08321,
Укрaїнa.


+38 (050) 380-60-68



+38 (045) 953-04-53



edem.kiev.ua@gmail.com
Skype: edem.kiev.ua



Пропонуємо Вам приємний відпочинок в затишному готелі, який знаходиться
недалеко від аеропорту Бориспіль.

Готель "Корона"

вул. Бориспільськa 5, сел. Чубинске, Бориспільский р-н., Київскa обл.,
08321, Укрaїнa.


+38 (066) 450-77-33



+38 (044) 237-48-07



hotel@korona.in.ua



Skype: hotel.korona2

Цей готель розташовано в 5 хвилинах від аеропорту Бориспіль, в 30 хвилинах
від центру Києва. До послуг гостей номери з сучасним обладнанням та
безкоштовним Wi-Fi. Номери готелю «Корона» обладнані кондиціонером,
підлогою із підігрівом та телевізором з пласким екраном та супутниковим
телебаченням.

Готель "Park-Hotel Kidev"
вул. Київська 5, Чубинске, 08321, Україна


+38 (044) 354-14-70



+38 (044) 354-14-80



reception@kidev.kiev.ua

Гостей цього готелю, якій розташовано у парковій зоні, очікують елегантні
номери та розкішні котеджі. 4-зірковий парк-готель KIDEV знаходиться в 25
хвилинах від центру Києва та в 10 хвилинах від Борисполя.

Готель "Козацький стан"
Бориспільське шосе 18км., м. Київ, 02175, Україна


+38 (044) 585-11-65



+38 (067) 516-80-70
reservation@kstan.com.ua



На величезній лісовій галявині, серед безлічі сосен ви знайдете готельноресторанний комплекс «Козацький Стан». Комплекс розташований на великій

зеленій території у самих воріт Києва. Неподалік від готельно-ресторанного
комплексу «Козацький Стан» знаходиться станція метро «Бориспільська». Крім
цього, «Козацький Стан» буде зручним для відвідувачів, які прилетіли літаком,
з огляду на те, що віддаленість від міжнародного аеропорту «Бориспіль»
складає 18 км і займає 15 хвилин їзди.

Готель "Raziotel"
вул. Тепловозна 18д, м. Київ, 02081, Україна


0 800 304-500



+38 (044) 536-12-11



+38 (067) 570-65-49
reservation@hg.reikartz.com



Готель «Рациотель Киев» знаходиться всього в 5 хвилинах від станції метро
«Бориспільська» в Києві. До послуг гостей сучасні номери, безкоштовний Wi-Fi
та безкоштовний трансфер від міжнародного ааеропорту «Бориспіль».

Готель "Мисливський двір"
вул. Славгородська 49, м. Київ, Україна,



+38 (044) 501-35-30
Skype: mdvir125

Ви вирішили відправитися в ділову поїздку до столиці України, відвідати
історичні та культурні пам'ятки або просто відпочити? Тоді Ви зробите
правильний вибір, зупинившись у спа-готелі «Мисливський двір» 3 *. Цей
чудовий готель, розташований в тихому мальовничому куточку парку
Партизанської слави, на Лівому березі Києва.

Готель "Славутич"
вул. Інтузиастів 1, м. Київ, Україна,


+38 (044) 561-11-12



reservation@slavutych-hotel.com.ua

Готель "Comfort"
вул. Р. Окіпної, 4, Станція метро «Лівобережна», м. Київ, 02002, Україна,


+38 (044) 569-57-75




+38 (066) 213-65-55
+38 (097) 071-13-23



reception@hotelcomfort.kiev.ua

Міні-готель “Комфорт” знаходиться на лівому березі Дніпра, у центрі ділової
активності киян та гостей міста. Розташування поблизу Міжнародного
виставкового центру (МВЦ), де постійно проводяться заходи та події
національного та міжнародного масштабу, приваблює наших гостей зручним
транспортним сполученням, адже від готелю до центру Києва ви зможете
дістатися за 7 хв., а до міжнародного аеропорту в Борисполі – лише за
півгодини.

Готель "Адрія"
вул. Р. Окіпної, 2, Станція метро «Лівобережна», м. Київ, 02002, Україна,



+38 (044) 568-44-57
+38 (044) 568-44-59



+38 (044) 568-44-77

Готель "Братислава"
вул. А.Малишка 1, м. Київ, 02192, Україна,


+38 (044) 537-39-74



+38 (044) 537-39-75



+38 (044) 559-75-70
reservation@bratislava.com.ua



Сучасний 3-зірковий готель «Братислава», розташований в Києві на лівому
березі Дніпра. Він був побудований в далекому 1980 році, і зовсім недавно
відсвяткував своє 35-річчя. За час свого існування, в ньому зупинялося багато
знаменитих людей - спортсменів, письменників, космонавтів, артистів і
музикантів. Як і 35-років тому, двері готелю «Братислава» завжди широко
відкриті для Вас.

Готель "ЛаМа"
вул. Братиславська 14-Б, м. Київ, 02002, Україна,


+38 (050) 381-40-08



+38 (067) 465-06-61




+38 (044) 513-02-84
+38 (044) 513-27-27



hotellama@gmail.com

Готель "Турист"
вул. Р. Окіпної, 2, Станція метро «Лівобережна», м. Київ, 02002, Україна,



+38 (044) 568-40-17
+38 (044) 517-82-53



+38 (067) 324-66-90



reservation@hotel-tourist.kiev.ua



www.hotel-tourist.kiev.ua

Цей сучасний 3-зірковий готель знаходиться в м. Києві, поруч зі станцією метро
„Лівобережна”. До послуг гостей 2 ресторана інтернаціональної кухні та
цілодобова стійка реєстрації. Номери та люкси комплексу «Турист» оформлені
в класичному стилі. Супутникове телебачення, холодильник и письмовий стіл,
безкоштовний Wi-Fi.

