Комунальне підприємство «Обласний дитячо-молодіжний санаторнооздоровчий комплекс «Перлина Донеччини»
УВАГА! ДИВИСЬ! ПОСПІШАЙ! БРОНЮЙ!
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ
Всіх, хто бажає організувати проведення семінару, семінару-наради,
семінару-тренінгу.
ЧОМУ В НАС КРАЩЕ?
«Перлина Донеччини» пропонує послуги з короткотермінового розміщення,
проведення семінарів, семінарів-нарад, семінарів-тренінгів, зустрічей,
спортивних та культурних заходів тощо. Комплекс надає послуги понад 10
років, за цей час у нас з'явилися постійні клієнти. Територія комплексу, яка
складає майже 26 га, упорядкована парковою територією з авторським
ландшафтним дизайном.
ЯКІ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СПІВПРАЦІ?
Наша команда
Ми – це команда професіоналів, яка швидко і якісно
організовує заходи.
Унікальні пропозиції
«Перлина Донеччини» має унікальні пропозиції:
вигідні ціни;
анімаційні програми;
спортивний та тренажерний зали;
вихователь за замовленням батьків;
психологічні програми.
Найвигідніші ціни від нашого комплексу
Ми пропонуємо вигідні ціни з урахуванням Ваших бажань, діє гнучка
система знижок.
Ми завжди з вами
Ми працюємо швидко та якісно 24/7. А отже, ваш захід буде
організований вчасно, професійно та якісно.
Наші пріоритети
Наш пріоритет – це Ви!
Ми – клієнторієнтовні!
Наші послуги Вам – якісні, професійні, вчасні, комплексні.
Усе разом – це запорука Нашої праці та Вашого відпочинку
Ми цінуємо Вашу довіру до нас.

Наш комплекс «Перлина Донеччини»
Ідеально підходить для проведення семінарів, семінарів-нарад,
семінарів-тренінгів, зустрічей, спортивних та культурних заходів.
Пропонує послуги з надання місць короткотермінового розміщення
(проживання), з кількістю учасників згідно вимог чинного
законодавства.
Приміщення для проведення групових семінарів-тренінгів.

Конференц-зал обладнаний сучасною аудіо та візуальною технікою,
м'якими меблями та офісним приладдям.

Анімаційні програми.
Умови проживання
Мебльовані номера на 4 особи зі зручностями в номері;
Гаряча вода – цілодобово;
WI-FI зв'язок (безкоштовний).
Умови медичного обслуговування
Для відновлення здоров’я ми пропонуємо:
галтерапія, групова аероіонотерапія, ароматерапія,
груповий інгаляторій, спелеотерапія, кисневі коктейлі.

фізіотерапія,

Харчування
Харчування за Вашим вибором або на замовлення.
Вартість послуг
Загальна вартість послуг з короткотермінового розміщення в
комфортабельних номерах зі зручностями в номері відповідно до
договору.
Наша адреса
м. Святогірськ, вул. Кільцева, 95
КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини»
Телефон: +380507737878

