


Закарпаття  
– мальовничий край, який має унікальне геополітичне і 
географічне розташування. Національна різноманітність 
населення, високий природно-рекреаційний і курортний 

потенціал, самобутня історія і культура, розгалужена мережа 
туристичних рекреаційних, санаторно-курортних і готельних 

закладів, інфраструктура, супутня туризму, привертає увагу все 
більшої кількості туристів. Та беззаперечною родзинкою краю є 

гори Карпати.  



Карпати  

      - дивовижний край первозданної природи, мальовничих гірських 
ландшафтів, буйних лісів, кришталево чистого повітря, стрімких гірських 
потоків, мінеральних джерел. Це край самобутньої культури і гостинних 
мешканців. Завдяки відсутності шкідливих промислових підприємств цей 

регіон вважається екологічно чистим в Україні. 



      Рахів — районний центр Рахівського району, лежить у мальовничій 
улоговині вздовж ріки Тиса з усіх сторін окутаний гірськими хребтами та є 

самим високогірним містом України.   Завдяки географічному 
розташуванню, унікальній природі й самобутній гуцульській культурі 

Рахів відомий, як один з популярних туристично-рекреаційних центрів 
України. Маме в цьому місті і розташований  
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Перлиною Карпат та гуцульським Парижем є місто 
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    розташований в самому центрі міста. Налічує 15 номерів та може прийняти 
до 42 гостей. В готелі є номери класу «Люкс» (двокімнатні), двохмісні 

(однокімнатні) та чотиримісні (двокімнатні блоки 2+2) . в кожному з номерів 
індивідуальний санвузол, телевізор з кабельним телебаченням, 
швидкісний інтернет через мережу Wi-Fi та в деяких холодильник  До 

послуг відпочиваючих Ресторан, Сауна з басейном, більярд, паркова. 

 Готель “Європа” 



«Люкс»  

   Двокімнатний номер з двоспальним 
ліжком розрахований на дві особи (при 
необхідності є можливість додаткового 

розміщення в іншій кімнаті на 
розкладному дивані)  

Ціна 250 грн. за номер 



«Чотиримісний» 

    Двохкімнатний 
номер з 
чотирма 

односпальними 
ліжками по два 

в кожній з 
кімнат.  

Ціна 400 грн. за номер або 100 за ліжкомісце 



«Двохмісний»  

    Однокімнатний номер з двома 
односпальними ліжками ( при 

необхідності є можливість зсовувати 
ліжка і робити одне двоспальне) 

Ціна 200 грн. за номер 



Ресторан  
• Розташований в приміщенні готелю та має простору літню 

терасу.Тут можна замовити одно-, двох – чи трьохразове 
харчування. 

• Для груп туристів можлива організація харчування в грах з 
приготуванням національних страв на вогні. (бануш, бограч, кулеша, 
різні страви з баранини та з використання справжньої овечої бринзі).  



Сауна 

• До послуг відпочиваючих 
на території готелю 

працює сауна з басейном, 
більярд, масаж  

Ціна 240 грн. за 3 години 



Для груп туристів можлива організація піших походів в гори (г.Говерла, г.Піп-Іван 
до обсерваторії, г.Петрос, г.Лиса та багато інших маршрутів до Карпатських 

вершин та високогірних озер.) екскурсії в Карпатський біосферний заповідник та 

Географічний центр Європи.  



В місті регулярно проводяться фестивалі, 
змагання та пленери художників 



Транспорт  
• Поїзд: 

— з м.Київ: №457Ш Київ-Рахів, (через м.Вінниця, 
м.Хмельницький та м.Тернопіль) — відправлення 
15:39, прибуття 10:56 
— з м.Львів №606К Львів-Рахів (через м.Івано-
Франківськ) — відправлення 15:57, прибуття 23:30 
Автобус: 
— з м.Київ: маршрутом Київ – Вишково, 
— з м.Одеса: маршрутом Одеса – Хуст, 
— з м.Львів: маршрутом Львів – Рахів 
— з м.Ужгород: маршрутом Ужгород-Рахів 
При необхідності Вас зустрінуть і нададуть 
стоянку для автобусів і автомобілів. 
Гостей, які прибувають поїздом або рейсовим 
автобусом, зустрінуть на вокзалі.  



Контакти 
• Наша адреса:  

м. Рахів, вул. Миру, буд. 42, 
Закарпатська обл., 90600. 

тел./факс: +38 (03132) 2-56-53,  
моб.тел.:  +38 (093) 081-00-18, 
                 +38 (067) 118-12-12. 

hotel.europa.rakhiv@gmail.com 
• Більше інформації на сайті  
• http://hotel-europa.com.ua 
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