
 
    Готельний - ресторанний комплекс «Царівка»  

92 км траси Київ-Житомир-Рівне-Львів / Тернопіль-Чоп (зліва)  
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Царівка  

+ 38-063-128-43-90 (готель) + 38-095-383-24-48 (ресторан)  
carivka_carivka@ukr.net 

Подаруй собі та близьким новорічну казку – відсвяткуй 

улюблене свято дітей і дорослих у заміському  

Готельно-Ресторанному Комплексі «Царівка»! 

Яскраві враження, незабутня розважальна 

програма, святкові та оригінальні страви у 

найчарівнішу ніч у році – усе це та набагато  

більше для вас підготував Готельно- 

Розважальний Комплекс  «Царівка» 

 

 

 

Ретельно підготовлена новорічна програма, найкраще новорічне меню, 

святкова атмосфера – все це забезпечить Вас зарядом позитивних емоцій на 

весь наступний рік! 

Шоу-програма з ведучим 
Тематична програма від Вячеслава Жили: розваги та 

конкурси для всіх гостей, цінні призи та яскраве шоу. 

 

Фотозона та 

welcome drink 
Ви точно не залишитесь без яскравих Insta фото, 

а ще без коктейлів від наших 

барменів. 

 

 

Музичний супровід від діджея  
Діджей з запальними хітами усіх часів нікого не 

залишить байдужими. 



 
 

Дід Мороз для діток 
 

Справжнє свято для малечі – Дід Мороз завітає 

і поздоровить усіх зі святом! 
 

 

Новорічне меню 
 

У найчарівнішу ніч у році професійні кухарі підготують для вас перелік 

найрізноманітніших авторських страв. У ресторані гості можуть 

насолодитись унікальними рецептами української та європейської кухонь, 

а для наших найменших гостей передбачене  спеціальне дитяче меню. 

 
 

 

Вартість вхідного квитка становить 2500,00грн., 

 діти до 10 років – безкоштовно! 

 

Час проведення - з 22:00 31 грудня 2021 р до 5:00 1 січня 2022р. 

 

 

 

 



 

Розміщення у готелі на новорічну нічь 

 

Усе прекрасне рано чи пізно 

закінчується. Але не для гостей 

готельно-ресторанного комплексу 

«Царівка».  

Після яскравого та гучного 

святкування не доведеться думати, 

як дістатись додому.  

Тут на Вас чекатимуть 

найкомфортабельніші номери на 

будь-який смак і гаманець.  

Стриманий та водночас сучасний і стильний інтер’єр допоможе відчути себе по- 

домашньому добре та спокійно. А ваші транспортні засоби чекатимуть на вас на 

просторому та безпечному паркувальному майданчику. Місця вистачить усім! 

 

Готель «Царівка» пропонує комфортне розміщення у номерах 

таких категорій : 
 однокімнатний «комфорт» - 1600,00грн (2-місний)!  

 двокімнатний «люкс» з двома санвузлами - 2400,00грн  (4-місний)!  

 котедж з хаммамом - 6000,00грн (8ми-місний)!  

  

При бронюванні номерів в обов'язковому порядку придбання вхідного 

квитка на новорічну програму. 

Продаж квитків на Новорічну ніч в ресторані і бронювання номерів готелю 

відкриті до 20 грудня 2021р. 

 

 

 

 

 

 

Можливий готівковий, безготівковий розрахунок. 

За додатковою інформацією прохання звертатися за телефонами: 

+38 095 383 24 48; +38 063 128 43 90.  


