
Оргкомітет  Олімпіади  надає  учасникам  адреси  та  контакти хостелів  і  готелів
м. Кропивницького. Оплата всіх витрат, пов’язаних з перебуванням на Олімпіаді студентів,
керівників  та супроводжуючих  осіб  (проїзд, харчування,  проживання), здійснюється  за
рахунок направляючої організації або за власний рахунок.

Рекомендуємо самостійно  завчасно  подбати  про бронювання номерів у  даних або
інших закладах: 

https://hotels24.ua/Гостиницы-Кропивницкого/Мини-отель-Елисаветградъ-251.html
Міні-готель «Елисаветградъ»
вул. Соборна (пр. 50-років Жовтня) 1-А    
тел.: 067 430-08-43

https  ://  hotels  24.  ua  /Гостиницы-Кропивницкого/Гостиный-двор-Дворцовый-685.  html
Гостинний двір «Дворцовый»
вул. Юрія Олефіренка (Фрунзе), 16 
тел.: 067 430-08-43

https  ://  hotels  24.  ua  /Гостиницы-Кропивницкого/Гостиница-Ингул-5802.  html
Готель «Інгул»
вул. Велика Перспективна, 53 
тел.: 067 430-08-43

https  ://  hotels  24.  ua  /Гостиницы-Кропивницкого/Гостиница-  Reikartz  -Кропивницкий-215.  html
Готель «Reikartz Кропивницкий»
вул. Чорновола, 1-Д
тел.: 067 430-08-43

https  ://  gohotels  .  com  .  ua  /  ru  /  hotel  ?  cid  =342955
Готель «Турист»
вул. Ушакова, 1-А
тел.: 067 166-52-70; 050 548-46-06

https  ://  hotels  24.  ua  /Гостиницы-Кропивницкого/Гостиница-Мария-1330.  html
Готель «Марія»
вул. Комарова, 33 
тел.: 067 430-08-43

https  ://  hotels  24.  ua  /Гостиницы-Кропивницкого/Гостиница-Аэрополь-1166.  html
Готель «Аэрополь»
вул. Полтавська, 20/7
тел.: 067 430-08-43

http  ://  hotel  .  kr  .  ua
«HOTEL»
вул. Арсенія Тарковського, 37
тел.: 050 96 92 820; 098 45 83 740

www.catalunya.com.ua
Готель «Catalunya»
вул. Велика Перспективна, 21
тел.: +38 (0522) 24-25-36, 24-47-30, 24-47-32, 24-43-77
http://elisavetgrad.ho.ua/View_post.php?id=162

http://elisavetgrad.ho.ua/View_post.php?id=162
http://www.catalunya.com.ua/
http://hotel.kr.ua/
https://hotels24.ua/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C-1166.html
https://hotels24.ua/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-1330.html
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https://hotels24.ua/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-Reikartz-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-215.html
https://hotels24.ua/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB-5802.html
https://hotels24.ua/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-685.html
https://hotels24.ua/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8A-251.html


Готель «Shengen»
вул. Чміленка, 24 Д
тел. +38 (0522) 320210

http  ://  elisavetgrad  .  ho  .  ua  /  View  _  post  .  php  ?  id  =163#
Готель «Государь»
вул. Верхня Пермська, 8 ж
тел. +38 (0522) 244486

http  ://  elisavetgrad  .  ho  .  ua  /  View  _  post  .  php  ?  id  =77
Готель «Джонні Вокер»
вул. Велика Перспективна, 35
тел.: 050-457-15-77; 067-158-10-85

http://www.doroga.ua/hotel/Kirovogradskaya/Kropivnickij/Evropa/1420
Готель «Європа»
вул. Велика Перспективна, 13/16
тел.: +38 (0522) 24-68-09, 24-35-31 24-96-54

Приватні квартири:
Олена Анатоліївна
тел..: 066-28-75-814; 067-52-51-959.

Приватні квартири:
Галина
тел..: 099-02-33-273

Організатори Олімпіади не несуть відповідальності за якість послуг, що надаються даними
закладами

http://www.doroga.ua/hotel/Kirovogradskaya/Kropivnickij/Evropa/1420
http://elisavetgrad.ho.ua/View_post.php?id=77
http://elisavetgrad.ho.ua/View_post.php?id=163#

