
Інформація про готелі та бронювання номерів 
 

Місце проведення конференції:  готель «Premier Hotel Dnister». 
 

 Premier Hotel Dnister розташований на мальовничому 
пагорбі біля старовинного парку. Поряд знаходяться одні з 
найкрасивіших пам'яток архітектури Львова - Будинок 
Вчених та Собор святого Юра.  

Готель пропонує 165 номерів, залежно від уподобань 
можна обрати номер категорії «Люкс», «Прем'єр», 
«Класік», «Стандарт».  
 
 

Вартість проживання зі сніданком: 
Стандарт(двохмісний) – 700 грн/добу  
Класик – 950 грн/добу  
 «Прем’єр» –1400 грн/добу. 
 
Забронювати номери можна у Відділі бронювання. Для учасників конференції – знижка 
5% на проживання. Щоб отримати знижку при бронюванні номера необхідно вказати 
кодове слово: "конференція педіатрів" 
 
Адреса: вул. Матейка, 6, м. Львів, 79000, Україна 
Контакти:  
Тел.: +38 (032) 297 43 17; 297 43 26 
Факс: +38 (032) 297 10 21 
e-mail: reservation@dnister.lviv.ua 
 www.dnister.lviv.ua 
 
Транспорт: 
Відстань до аеропорту - 6 км, 
приблизно 20 хвилин на таксі.  
До автовокзалу №1 (вул. Стрийська,  
109) - 8 км, 30 хвилин на таксі.  
До центрального залізничного 
вокзалу – 3 км, приблизно 10 хвилин 
на таксі, або трамваєм №1 від 
зупинки «Політехнічний інститут», 
що знаходиться в п’яти хвилинах ходьби від готелю.  
До площі Ринок - історичного центру міста, можна дістатися пішки за 10 хвилин. 
GPS код: 
N 49.501432 
E 24.005971 

З питань поселення звертатись: 
Тиркус М.Я. 

+380 67 775 82 22 
 
 

mailto:reservation@dnister.lviv.ua
http://www.dnister.lviv.ua/


Готель «Львів» 
 

Готель розташований у самому центрі Львова. До 
послуг гостей безкоштовний Wi-Fi, цілодобова стійка 
реєстрації заїзду і салон краси. Світлі та елегантні 
номери готелю оформлені в класичному стилі та 
облаштовані телевізором, холодильником, письмовим 
столом і власною ванною кімнатою. 
У готельному ресторані гості можуть замовити 
страви української та європейської кухні, а в барі 
пропонують різноманітні напої.  
 

Вартість проживання зі сніданком: 
Напівлюкс (одномісний) – 980 грн/добу  
Комфорт (одномісний) – 400 грн/добу  
Покращений(одномісний) – 350 грн/добу  
Суперіор (двомісний) – 800 грн/добу  
Комфорт (двомісний) – 700 грн/добу  
Покращений  (двомісний) – 600 грн/добу  
Забронювати номери можна у Відділі бронювання  
 
Адреса: вул. Проспект Чорновола 7, Львів, 79058 
Контакти: 
Тел.: +38 (032) 24 08 373;  
         +38 (032) 24 23 270 
Тел.моб.: 067 67 54 344 
Факс: +38 (032) 242-35-55    
 e-mail: hotel-lviv@ukr.net 
 http://www.hotel-lviv.com.ua 
 
Транспорт: 
Відстань до готелю «Дністер» 
приблизно 20 хвилин пішки або 5 
хв на таксі.  
До Ринкової площі та Ратуші 
гості дістануться пішки за 5 
хвилин, лише за 3 хвилини до 
Львівського оперного театру,  а 
до Високого замку - за 15 хвилин.  
Відстань до Центрального залізничного вокзалу Львова становить 3 км, а до міжнародного 
аеропорту "Львів" - 10 км. 
Від залізничного вокзалу до готелю "Львів" їде маршрутне таксі №31 
Від автовокзалу (вул. Стрийська) - маршрутне таксі №3А  
Від аеропорту - маршрутне таксі №48 (вул. Дорошенка, до готелю пішки 5 хв)  
 

З питань поселення звертатись: 
Тиркус М.Я. 

+380 67 775 82 22 


	GPS код:

