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Добро пожаловать в Отель «Александровский»!

Это современный бизнес-отель, сочетающий в себе европейский комфорт и одесское гостеприимство! Основан был 
19 августа 2011 года, расположен в самом сердце Одессы на проспекте Александровском 12. Теплая и уютная атмос-
фера, превосходное обслуживание и внимательный персонал, первоклассная кухня, удобное расположение и транс-
портная развязка делает отель идеальным местом как для деловых поездок, так и для отдыха. В непосредственной 
близости от отеля находятся основные достопримечательности города.
Персонал сделает все возможное, чтобы вы чувствовали себя как дома.
Желаем Вам приятного отдыха. 

Номера
В отеле 85 просторных номеров с видом во внутренний дворик, на Александровский проспект или на Еврейскую 
улицу. 
В каждом номере к услугам гостей телевизор, сейф, рабочий стол, индивидуальные ванные принадлежности, персо-
нальный климат-контроль, мини-бар. 
Во многих номерах есть возможность двухместного размещения на раздельных кроватях. 

Конференц-залы
Два многофункциональных конференц-зала 100 кв. м вместимостью до 80 человек (рассадка театром), а также комната 
переговоров - идеально подходят для деловых мероприятий до 15 человек. Персонал отеля поможет в организации 
мероприятий, групповом размещении и питании.
Также у нас есть: аренда ноутбука, сканирование, ксерокопирование и распечатка документов на ресепшн.

Рецепция круглосуточно – 0

Ресторан Александровский – 106
В ресторане проходят завтраки с 7:30-11:00, предоставляется шведская линия.

Ресторан Cellini (11:00-23:00) – 130
Кухня вдохновлена средиземноморским ветром, сезонными местными продуктами и авторскими рецептами. Вы 
можете пообедать, поужинать, а также отпраздновать любое мероприятие со скидкой 10%.

Лобби бар/Room service  круглосуточно – 114

Услуги, которые входят в стоимость номера: 
- Завтрак (в ресторане);
- Доставка багажа / камера хранения;
- Wi-fi по всей территории отеля;
- Услуга «С добрым утром»;
- Доставка в номер корреспонденции;
- Парковочное место (по предварительному бронированию) ;
- Гладильная комната (3 этаж, 1 корпус);
- Меню подушек.

Дополнительные услуги на платной основе: 
- Организация трансфера, заказ такси;
- Room Service работает 24/7;
- Услуги прачечной, химчистки,  мелкий ремонт одежды;
-Тематические экскурсии;
- Прокат велосипеда (в теплое время года);
-Услуги массажиста;
-Бронирование столиков в ресторанах и ночных клубах Одессы;
-Декорирование номера;
-Заказ и доставка билетов на поезд/самолёт/автобус;
-Заказ и доставка цветов;
-Покупка билетов в театры/кинотеатры/на концерты и прочие мероприятия;
-Бронирование услуг в салонах красоты, спа/фитнес-центрах и пр;
- Услуги бизнес-центра (ксерокс, отправка корреспонденции и т.д.).
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Welcome to Alexandrovskiy hotel!

Alexandrovskiy is a modern business hotel combining European comfort and Odessa hospitality!
The hotel was founded on August 19, 2011 and is located in the heart of Odessa on 12 Aleksandrovsky Avenue.
Warm and cozy atmosphere, excellent service and attentive staff, first-class cuisine, convenient location and well 
developed infrastructure, make the hotel a perfect destination for both business trips and leisure.
All the main attractions of the city are in close proximity.
The hotel staff will do everything possible to make you feel at home.
We wish you a pleasant stay.

Rooms
The hotel has 85 spacious rooms with views of the courtyard, Aleksandrovsky Avenue or Evreyskaya Street. Each room has 
a TV, safe, work desk, individual bathroom amenities, personal climate control, and a minibar.
Many rooms have the possibility of double accommodation on twin beds.

Conference rooms
Two multifunctional conference rooms, 100 sq m each, can accommodate up to 80 guests (theater seating) and a meeting 
room (up to 15 people) - are perfect for business events.
The hotel staff can help organize events, group accommodation and meals.
We also offer laptop rental, scanning, photocopying and printing of documents at the reception.

Front desk around the clock – 0

Restaurant Alexandrovskiy (7:30 - 11:00) - 106
Restaurant located on the 2nd floor. Buffet breakfast is served here.

Cellini restaurant (11: 00-23: 00) - 130
Cuisine with a Mediterranean touch, seasonal local products and signature recipes. 
You can have lunch, dinner, or celebrate any event with a 10% discount.

Lobby bar / Room service (round the clock) – 114

The list of amenities and services included in the price of accommodation:
- Breakfast (in the restaurant / in the room);
- Luggage delivery / luggage storage;
- WI-FI;
- Wake-up call service;
- Parking space (by prior reservation);
- Ironing room (3rd floor);
- Pillow menu.

Additional paid services:
- Taxi order, transfer organization;
- Room service 24/7:
- Laundry, dry cleaning, minor clothing repairs;
- Tours;
- Bicycle rent (in the warm seasons);
- Massage;
- Booking tables in restaurants and nightclubs in Odessa;
- Room decoration;
- Order and delivery of train / plane / bus tickets;
- Order and delivery of flowers;
- Tickets to the theater / cinema / concert and other events;
- Booking services in beauty salons, SPA / fitness center, etc.
- Business center services (photocopy, sending correspondence, etc.).
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Ласкаво просимо в готель «Олександрівський»!

Це сучасний бізнес-готель, що поєднує в собі європейський комфорт і одеську гостинність!
Готель був заснований 19 серпня 2011 року та розташований в самому серці Одеси на Олександрівському проспекті, 12.
Тепла і затишна атмосфера, чудове обслуговування і уважний персонал, першокласна кухня, зручне розташування і
транспортна розв’язка роблять Олександрівський ідеальним місцем як для ділових поїздок, так і для відпочинку.
У безпосередній близькості від готелю знаходяться основні визначні пам’ятки міста.
Персонал готелю зробить все можливе, щоб ви відчували себе як вдома.
Бажаємо Вам приємного відпочинку.

Номери
У готелі 85 просторих номерів з видом у внутрішній двір, Олександрівський проспект або вулицю Єврейську. 
У кожному номері до послуг гостей телевізор, сейф, робочий стіл, індивідуальні ванні приналежності, персональний
клімат-контроль, міні-бар.
У багатьох номерах є можливість двомісного розміщення на роздільних ліжках.

Конференц-зали
Два багатофункціональних конференц-зали площею 100 кв. м і місткістю до 80 осіб (розсадження театром), а також
кімната переговорів (до 15 осіб) - ідеально підходять для ділових заходів.
Персонал готелю допоможе в організації заходів, груповому розміщенні та харчуванні.
Також у нас можлива оренда ноутбука, сканування, ксерокопіювання та роздрукування документів на ресепшн.

Рецепція цілодобово - 0

Ресторан Олександрівський (7:30 - 11:00) - 106
Ресторан знаходиться на 2-му поверсі. Тут проходять сніданки, шведська лінія.

Ресторан Cellini (11: 00-23: 00) - 130
Кухня зі середземноморським акцентом, сезонними місцевими продуктами і авторськими рецептами. 
Ви можете пообідати, повечеряти, а також відсвяткувати будь-який захід зі знижкою 10%.

Лобі бар / Room service (цілодобово) - 114

Послуги, які входять у вартість номера:
- Сніданок;
- Доставка багажу / камера зберігання;
- Wi-fi по всій території готелю;
- Послуга «Доброго ранку»;
- Паркувальне місце (за попереднім бронюванням);
- Прасувальна кімната (3 поверх);
- Меню подушок.

Додаткові платні послуги:
- Організація трансферу, замовлення таксі;
- Room service 24/7:
- Послуги пральні, хімчистки, дрібний ремонт одягу;
- Екскурсії;
- Прокат велосипеда (в теплу пору року);
- Послуги масажиста;
- Бронювання столиків в ресторанах і нічних клубах Одеси;
- Декорування номера;
- Замовлення і доставка квитків на поїзд / літак / автобус;
- Замовлення і доставка квітів;
- Купівля квитків в театри / кінотеатри / на концерти та інші заходи;
- Бронювання послуг в салонах краси, СПА / фітнес-центрах тощо;
- Послуги бізнес-центру (ксерокс, відправка кореспонденції і т.д.).
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Прайс-лист на послуги конференц-сервісу /
Price list for the conference service

Назва / Item Вартість / Price (UAH)

Оренда конференц-залу Модерн /
Modern conference-room rent

Оренда конференц-залу Класик /
Classic conference-room rent

Оренда кімнати переговорів /
Meeting room rent

Проектор / Projector
 
Екран / Screen
 
Фліпчарт / Flip-chart
 
Фліпчарт з папером / 
Flip-chart with paper

Ноутбук / Laptop
 
Мікрофон / Microfone

Лазерна вказівка / Laser pointer
 
Конференц набір / Conference pack

Трибуна / Tribune

Друк (більше 10 листків) /
Printing (over 10 sheets) 

Кольоровий друк/Colour printing

500 / год (per hour)
4200 / день (per day)

400 / год (per hour)
3500 / день (per day)

250 / год (per hour)
1800 / день (per day)

500 день (per day)

300 день (per day)

200 день (per day)

300 день (per day)

350 день (per day)

350 день (per day) 

100 день (per day)

80

100 день (per day)

1

2

Оренда на день: з 9:00 до 18:00 / Rent for a day: 9:00 - 18:00
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Меню подушок

• Подушка з наповнювачем з бамбукового волокна
• Подушка з наповнювачем верблюжа шерсть
• Подушка з шовковим наповнювачем
• Подушка ортопедична
• Подушка пухова
• Подушка з пам’яттю
• Подушка з гречаного лушпиння
• Подушка з наповнювачем «екофайбер»

Послуга безкоштовна.
Для замовлення звертайтесь на рецепцію по номеру «0».

The menu of pillows

• Bamboo pillow
• Camel wool pillow
• Silk filled pillow
• Orthopedic pillow
• Down pillow
• Memory pillow
• Buckwheat pillow
• Ecofiber pillow

Service is free of charge.
Please call to reception «0».
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Прейскурант на послуги прання і прасування
Price list for laundry and ironing services

Найменування / Items Прання (грн.) / 
Laundry (uah)

Прасування (грн.) / 
 Ironing (uah)

Брюки / Trousers

Джинси / Jeans

Спідниця / Skirt

Сорочка /  Shirt

Спортивний костюм / Tracksuite

Светр /  Sweater

Сукня /  Dress

Вечірня сукня /  Evening dress

Піжама /  Pyjamas

Футболка / T-shirt

Білизна /  Underwear 

Шкарпетки /  Socks

Пиджак /  Jacket

Шорти /  Shorts 

Блуза / Blouse

60

40

50

60

55

40

55

90

40

30

15

15

90

40

60

90

65

60

78

105

90

130

160

55

50

25

25

160

55

80

Термінова послуга: +50 % від вказаної вартості.
Замовлення послуги до 10:00, доставка до 17:00 в той же день.

Express service: + 50% of the price.
Handed in before 10:00 and returned by 17:00 same day.
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Прейскурант на продукцію міні бару
Price list for mini-bar 

Назва / Name Ціна, грн. / Price, uah

Вода мінеральна Бонаква (газована) / BonAqua sparking water 

Вода мінеральна Бонаква (негазована) / BonAqua still water

Кока-кола / Coca-cola

Апельсиновий сік / Orange juice
 
Яблучний сік / Apple juice

Пиво Хайнекен / Heineken beer

Червоне вино / Red wine

Біле вино / White wine

Вино Шабо Каберне / Shabo wine Cabernet
 
Вино Шабо Шардоне / Shabo wine Chardonnay
 
Водка Хортиця / Vodka Khortytsya

Водка Абсолют / Vodka Absolut
 
Ігристе вино Просекко / Prosecco DOC Treviso

Лікер Jagermaster / Liquor Jagermaster

Віскі Jameson / Whiskey Jameson
 
Арахіс / Peanuts

Чіпси Прінглс / Pringles potato crisps

Фісташки / Pistachios

Шоколад Кіндер / Chocolate Kinder
 
Марс / Mars

Сникерс / Снікерс / Snickers

Презервативи Дюрекс / Condoms Durex

30

30

30

35

35

59

149

149

350

350

119

99

199

119

119

49

79

89

40

30

30

100



+38 (050) 433 19 99
+38 (048) 725 61 61

reception@alexandrovskiy.com.ua
alexandrovskiy.com.ua

@alexandrovskiy

@alexandrovskiy_hotel

Прейскурант на порчу имущества
Прейскурант на псування майна
Price list for damage to property

Найменування / Items Найменування / Items
Стоимость (грн.) /

Вартість (грн.) /
Price (uah)

Стоимость (грн.) /
Вартість (грн.) /

Price (uah)

Полотенце для ног /
Рушник для ніг / Foot towel

Полотенце для рук и лица /
Рушник для рук та обличчя /
Hand & face towel

Полотенце банное /
Рушник банний / Bath towel

Халат / Bathrobe

Вешалка / Вішалка / Hanger

Стакан / Склянка / Glass

Бокал / Wineglass

Тарелка / Тарілка / Plate

Наматрасник / 
Mattress cover

Простынь мал. /
Простирадло мал. /
Bedsheet small

Простынь бол. /
Простирадло вел. /
Bedsheet large

Наволочка / Pillowcase

Покрывало / Покривало /
Coverlet

Штраф за курение в номере /
Штраф за паління у номері / 
Fine for smoking in the room

Пододеяльник мал. /
Підковдра мал. / 
Duvet cover small

Наволочка с логотипом бол. / 
Наволочка з логотипом вел. / 
Pillowcase with logo large

Пододеяльник бол. /
Підковдра вел. / 
Duvet cover large

Одеяло / Ковдра / Blanket

Подушка / Pillow

Мыльница (стекло / пластик) / 
Мильниця (скло / пластик) / 
Soap-dish (glass / plastic)

Держатель для мыльницы /
Тримач для мильниці /
Soap-dish holder

Шланг для душа / Шланг для душу / 
Shower hose

Полочка стекл. / 
Поличка скл. / Glass shelf

Колба для ершика / Колба
для йоршика / Toilet brush holder

Умывальник / Умивальник / Sink

Унитаз / Унітаз / Toilet bowl

Матрас / Mattress
(90*2 / 160*2)

Порча коврового покрытия /
Пошкодження килимової
поверхні / Carpet damage

300

1500

2000

300

220/450

250

360

250

450

1100

2500

3500 / 6000

600

250

250

450

950

180

40

50

200

1500

700

1350

220

1950

1200

1000


