Наш відпочинок

/Ни ае? А &■ — Нл >4іс^с{
Щороку, коли приходить довго
очікуване літо, ми з внутріш нім жахом
починаємо замислюватися на тим, як
спека вплине на організм. Зрозуміло,
що пересидіти її в бетонних панельних
багатоповерхівках не кращ ий з варіан
тів, оскільки споруда під пром еням и
палючого сонця розігрівається так, що
можна приймати парові ванни. Тому
більшість людей в цей час зам исл ю 
ється над тим, як би втекти від міської
суєти туди, де спека буде не в тягар, а
навпаки - на благо! У таких ум овах п о 
гляди людей законом ірно спрям ову
ються до моря - як однієї з найбільш
популярних і затребуваних зон літнього
відпочинку. Не дарем но ж найбільш ий
відсоток відпусток припадає саме на
цей час.
Прекрасним варіантом, як для
романтичного, так і для сімейного від
починку є курортне селище міського
типу Кирилівка (Запорізька область).
М оре тут трохи дрібніш е і тепліше, а це
прекрасно підходить для відпочинку
з дітлахами. Більш того, безпосеред
ня близькість води і сусідніх солоних
лиманів забезпечує характерний тип
клімату, при якому повітря насичу
ється морськими солями та йодом.
Це виключно сприятливо діє на стан
здоров'я та організм в цілому,
У самій Кирилівці діє близько 500
різних об'єктів відпочинку (баз, приват
них будинків, готелів тощо.). Крім того,
незважаючи на порівняно невелику
кількість населення, тут гарно розви
нута інфраструктура для проведення
активного та пізнавального дозвілля:
прекрасні сонячні пляжі, дельфінарій,
величезна кількість атракціонів, аква
парк. Також є можливість порибалити
або з вітерцем покататися на серфі або
кайті. А для тих, кому мало світлового
дня, діють популярні нічні клуби.
Серед великої кількості баз
відпочинку знаходиться й Спортив
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Загально
відомо, що, хто добре
працює, той добре і від
почиває! Саме тому тут
у спекотну пору року сту
денти ВНЗ, працівники та
викладачі м аю ть унікаль
ну можливість гарно від
почити та набратися сил
для нового навчального
року.
СОТ «Оберіг» - це поді
бність маленького раю на землі,
який розташ ований на Федотової косі смт Кирилівка, далеко
від шуму і суєти, та в 5 хвилинах
ходи від моря. М ає свій власний
чистий піщаний пляж, а територія
бази добре озеленена і потопає
у великій кількості квітів. У тінистих д і
лянках м ож на проводити час із друзя
ми. Для маленьких гостей також є д и 
тячий майданчик.
Своїм гостям для прож ивання
база відпочинку пропонує окремі бу
диночки та ном ери класу «стандарт» і
«люкс» у новом у корпусі.
Ном ери
класу
«стандарт»
укомплектовані необхідними мебля
ми, зручним ліжком і холодильником,
У деяких ном ерах є кондиціонери.
Ном ери класу «люкс» забезпе
чені необхідними меблями, посудом,
електричним чайником, телевізором,
кондиціонером і холодильником. На
дається постільна білизна, рушники.
Д уш та вбиральня в номері, Вода - ці
лодобово.
Для самостійного приготування
їжі на території бази відпочинку є кух
ня. Так само функціонує виїзна кухня,
де вам запропоную ть свіжу випічку,
перші і другі страви, сала
ти, десерти ... М е н ю різно
манітне та смачне.
Поруч із СОТ "О б е 
ріг" знаходиться безліч м а
газинів. Також неподалік
розташ овані різні заклади
громадського харчування кафе, бари, шашличні, де
завж ди м ож на смачно п о 
їсти. Також є дж ерело пит
ної води

Для тих, хто лю бить готувати
шаш лик самостійно, на території бази
є все необхідне для цього * мангал,
ш ам пури і великий стіл, за яким м ож на
зібратися на см ачну вечерю великою,
д руж ньою компанією.
Нам є чим пишатись! Із кожним
роком спостерігаються значні покра
щення умов прож ивання у спортивнооздоровчом у таборі «Оберіг». Так, у
2016 році були капітально відре м он
товані літні будиночки. Придбані нові
холодильники, посуд, електрочайники,
водонагрівачі, постільна білизна, м а 
траци. Проведено косметичний ремонт
ном ерів класу «люкс». М одернізовані
ліжка, зроблені нові шафи, столи,тумби.
За час оздоровчого сезону на
СОТ «Оберіг» покращ или своє здоров'я
та відпочили більш е ста співробітників
університету та близько тисячі сторон
ніх осіб. Це показує високу пропускну
спромож ність бази відпочинку та її зна
чущість у діяльності університету.
База відпочинку "О б е р іг" за
прош ує своїх постійних і нових гостей
на комфортний літній відпочинок біля
моря! Чекаємо на Вас у новом у сезо
ні! А в подарунок Ви отримаєте гарну
засмагу,чудовий настрій і м асу приєм 
них спогадів!
Д о зустрічі....
Колектив СОТ «Оберіг».

