


Вельмишановні гості готелю «Діамант»! 

   Ми раді вітати Вас у нашому готелі, який поєднує в собі 

українську культуру та європейську якість, адже надавати 

бездоганне обслуговування, перевершуючи очікування гостя, – в 

кращих традиціях гостинності. 

   Ми прагнемо бути Лідером у своїй сфері діяльності, впливаємо на 

бізнес-процеси і надихаємо своїх працівників на досягнення 

високих результатів. 

   У нас працюють найкращі й талановиті співробітники, головна 

місія яких дати гостю більше, ніж він очікує, і зробити це зі щирим 

задоволенням.  

   Дуже вдячні кожному нашому гостю за те, що він обрав саме нас, 

і щиро сподіваємось на подальшу співпрацю!  

   Бажаємо Вам приємного перебування і відпочинку в готелі 

«Діамант», яскравих вражень, добра і благополуччя, адже щасливі 

гості – наша найвища цінність! 

З повагою, команда готелю «Діамант» 



Шановні гості! 

Будь ласка, уважно ознайомтеся з нашими основними 

правилами проживання 

Дані Правила і умови проживання в готелі «Діамант» розроблені на 

підставі Закону України «Про туризм», «Правил користування 

готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних 

послуг», а також на пiдставi інших нормативно-правових актів та 

регулюють відносини у сфері надання готельних і додаткових послуг. 

Готель має право укладати договір на надання готельних послуг з 

Гостем шляхом складання документа, підписаного в двосторонньому 

порядку або шляхом прийняття Готелем заявки на бронювання номерів 

за допомогою поштового, факсового, електронного або телефонного 

видів зв'язку. 

Готель має право самостійно встановлювати, змінювати вартість 

проживання і додаткових послуг. Готель залишає за собою право 

змінювати дані Правила і умови. 

Посвідчення особи при реєстрації 

Номер в готелі надається гостю при пред’явленні ним паспорта або іншого 

документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий 

паспорт, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи, яка 

мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт 

іноземця або документ, який його замінює і віза на право перебування в 

Україні, свідоцтво про народження неповнолітніх, які не досягли 16 років, 

посвідчення водія, для військових – особове посвідчення або військовий 

квиток, посвідчення особи, видане за місцем роботи гостя і ін.), а також 

заповнення і підписання реєстраційної карти гостя. 

Посвідчення особи повинні надати всі гості, які проживають в номері. Ми 

відмовляємо у проживанні гостям, які не мають при собі паспорта або іншого 

документа, що посвідчує особу, гостям, які перебувають в стані алкогольного 

або наркотичного сп’яніння. 



 

Умови проживання 

У вартість номера входить: проживання в обраній Гостем категорії номера, 

сніданок, Wi-Fi, парковка, податки, крім туристичного збору. 

 

Сніданок з 7:30 до 10:00. 

 
Якщо Гість виїжджає раніше зазначеного часу, необхідно попередити 

заздалегідь, щоб працівник готелю вчасно приготував ланч-бокс. 

 

 

Умови оплати 

Оплата за проживання здійснюється в гривнях. Ми приймаємо оплату 

готівкою, банківським переказом або банківськими картами міжнародних 

платіжних систем: Visa, Master Card, Maestro Card. 

 

Ранній заїзд / пізній виїзд можливий лише за попередньою домовленістю з 

адміністрацією при наявності вільних номерів. 

 

Ранній заїзд з 6:00 до 12:00 – оплата за половину доби; 

Ранній заїзд до 6:00 – оплата за добу.  

Пізній виїзд з 12:00 до 18:00 – оплата за половину доби; 

Пізній виїзд після 18:00 – оплата за добу 

 
У вартість номера не включений туристичний збір. Туристичний збір 

сплачується окремо, крім груп осіб, які звільняються від його сплати. 

При достроковому виїзді у зв’язку зі скороченням терміну проживання у 

готелі в порівнянні з заброньованим терміном проживання, Гість 

зобов’язується попередити Готель про дане скорочення терміну проживання 

за добу і оплатити штраф у розмірі доби проживання, провести розрахунок за 

фактично надані Готельні послуги. 

 

 

 

 

 



Умови бронювання 

Розміщення Гостей проводиться за попереднім бронюванням. При 

поселенні без попереднього бронювання розміщення проводиться тільки при 

наявності вільних номерів. 

Гість може забронювати номер у готелі, сплативши його до заселення 

(гарантоване бронювання, або без оплати (негарантоване бронювання). 

Негарантоване бронювання – бронювання Готелю, при якому перша 

оплата проводиться Гостем після прибуття в Готель біля стійки рецепції. 

 Негарантоване бронювання має силу до 18:00 дня прибуття в   готель. 

 При неприбутті до 18 годин 00 хвилин за місцевим часом бронювання   

автоматично анулюється. Зобов’язання Готелю по розміщенню 

припиняються, а розміщення проводиться за наявності вільних номерів 

на загальних підставах. 

 Фінансових зобов’язань між Готелем і Гостем при негарантованому 

бронюванні не виникає. 

Гарантоване бронювання – бронювання номера в готелі, при якому 

Готель очікує Гостя протягом першої доби розміщення (до розрахункової 

години (12:00) дня, наступного за днем запланованого заїзду). Бронювання 

Готелю гарантується шляхом передоплати, як мінімум, першої доби 

проживання. 

 

 

 

 

Відміна бронювання 

 Відміна більш, ніж за 24 години до прибуття в готель (не пізніше 14:00) 

безкоштовна. 

  Для групи клієнтів умови ануляції здійснюються відповідно до 

договору. 

 Гість може відмінити бронювання  електронною поштою. 

 У разі скасування бронювання менш, ніж за 24 години до прибуття у 

готель чи в разі незаїзду, оплачується перша доба проживання. 

 

 

 

 



Безпека 

Гостю забороняється приносити і зберігати в номері легкозаймисті 

предмети, приносити на територію готелю матеріали, які несуть небезпеку 

для життя і здоров’я оточуючих і себе самого. Готель не несе 

відповідальності за втрату грошей, валютних цінностей, цінних паперів, 

ювелірних прикрас та інших цінних речей гостя, що не були розташовані в 

сейфі для зберігання. 

 

Забуті речі 

У разі виявлення забутих речей Гостя, Готель негайно повідомляє власника 

про дану ситуацію, якщо власника   відомий. Забуті речі зберігаються в 

готелі протягом 6 місяців. Після закінчення вище зазначеного терміну і 

невиявленні власника забутих речей, Готель має право утилізувати ці речі, 

склавши відповідний акт. 

 

Майно готелю 

Гість повинен берегти майно Готелю. У разі втрати або пошкодження 

майна готелю, Гість відшкодовує збитки згідно з  «Прейскурантом на 

втрачене і пошкоджене майно Готелю». Гість також несе відповідальність за 

завдані збитки майна готелю членами його сім’ї та відвідувачами. 

 

Внутрішній розпорядок проживання в готелі 

З 23:00 до 08:00 години ранку усередині готелю і на території необхідно 

дотримуватися режиму тиші. У номерах у цей час забороняється включати 

на велику гучність аудіосистеми і телевізори. 

До Гостей готелю можуть приходити відвідувачі з 08:00 до 22:00 

години. На прихід відвідувачів повинен дати згоду Гість, що проживає в 

номері, а адміністратор веде запис усіх відвідувачів готелю. За відвідувача 

готелю відповідає Гість, який забронював  номер. При необхідності 

адміністратор має право перевірити документи відвідувача готелю. 

 

 

 



Конфіденційність 

Готель дотримується правил конфіденційності. Адміністратор готелю 

може запитувати персональні дані Гостя, до яких відносяться: прізвище, ім’я 

та контактна інформація, дата народження, дати заїзду та виїзду( не треба 

коми) при поселенні в Готель. Персональні дані гостя можуть 

використовуватися з метою бронювання номерів. Персональні дані Гостя 

також можуть бути використані для поліпшення якості послуг в Готелі, 

проведення маркетингових досліджень. Інформація може бути надана третім 

особам у виняткових випадках, передбачених чинним законодавством 

України, тільки з дозволу гостя і за рішенням суду. 

Адміністрація готелю залишає за собою право відвідування номера без 

узгодження з гостем в надзвичайних випадках, а також у разі порушення 

гостем справжнього порядку проживання. 

Готель має право розірвати договір на надання готельних послуг в 

односторонньому порядку або відмовити в продовженні терміну 

проживання в разі порушення гостем порядку проживання, несвоєчасної 

оплати послуг готелю, заподіяння гостем матеріальних збитків готелю. 

При відсутності гостя за місцем проживання більше доби (або після 

закінчення 6 годин з моменту настання його розрахункової години), 

адміністрація готелю має право створити комісію і зробити опис майна, 

що знаходиться в номері. Книга відгуків і пропозицій знаходиться у 

чергового адміністратора готелю і видається на вимогу гостя. 

У випадках, непередбачених цими правилами, адміністрація і клієнти 

керуються чинним законодавством України. 



Додаткові послуги готелю 

Консьєрж сервіс 

Даний сервіс допоможе зробити Ваш відпочинок комфортним і приємним, 

а при реалізації ділової подорожі будуть докладені максимальні зусилля, щоб 

зробити її максимально ефективною. 

До Ваших послуг: 

 Бронювання авіа-, залізничних, автобусних квитків.

 Екскурсії по Львову та Західній Україні.

 Бронювання квитків у театр, на концерти, розважальні заходи.

 Бронювання столиків у ресторанах.

Прання та прасування 

Назва виробу Одиниця 

виміру 

Прання 

Ціна, грн. 

Прасування 

Штани шт. 45 40 

Костюм двійка шт. 45 50 

Піджак шт. 45 45 

Блуза звичайна шт. 45 40 

Блуза шовкова шт. 45 40 

Светр/жилетка шт. 45 40 

Куртка літня шт. 70 50 

Спортивний костюм шт. 70 - 

Олімпійка шт. 50 - 

Сукня/сарафан шт. 60 60 

Майка/Топ шт. 40 40 

Реглан/Футболка шт. 40 40 

Сорочка шт. 40 50 

Сорочка шовкова шт. 55 50 

Шорти/спідниця шт. 40 40 

Спідниця довга шт. 50 40 

Нижня білизна шт. 40 - 

Шкарпетки 1 пара 40 - 



Конференц сервіс

Гарантуємо бездоганну якість обслуговування у поєднанні з комфортною 

атмосферою у організації заходів, харчування, дозвілля та обладнання. До 

Ваших послуг: 

 Тренінг зал  (місткість 30 чол.)

 Конференц зал «Діамант» (місткість 50 чол.)

 Конференц зал «Ексклюзив» (місткість 150 чол.)

 Актова зала (місткість 300 чол.)

 Читальний зал

 Аудиторії

Обладнані акустичною системою, звуковою апаратурою, екраном та 

мультимедійним проектором, радіо- і настільними мікрофонами. Додатково 

за бажанням клієнта можуть бути надані фліпчарти. 



Актовий зал 





Конференц зал 



Тренінг зал 



Тренажерний зал 



Послуги ресторану та кондитерської майстерні

Наша команда робить все можливе, щоб у гостей зберігалися ще довго 

приємні враження про наш заклад. Працюємо індивідуально для кожного 

гостя враховуючи усі побажання та смаки,  пропонуємо обслуговування будь 

якого формату. 

До Ваших послуг: 

 Банкети та фуршети (ювілеї, весілля, вечірки, дні народження,

хрестини)

 Організація харчування туристичних груп та делегацій

 Організація харчування учасників семінарів, тренінгів, конференцій

 Корпоративні вечірки

 Кейтеринг

 Кава-брейк

 Пікнік

 Виготовлення кондитерських виробів на замовлення

 Виїзні обслуговування













Екстрені виклики 

101 – пожежна охорона 

102 – поліція 

103 – швидка медична допомога 

104 – аварійна служба газу 

112 – служба допомоги населенню за єдиним номером 

Важливі номери телефонів 

109 або (032) 9910911 – Міська телефонна довідка 

15-89 – Довідка міста Львова 

121 – Служба поточного часу 

15-58 – Телефон довіри 



Львів 

Львів — місто з особливою атмосферою, яким більш, ніж пів 

тисячоліття правили королі. 

Це місто кави, місто тисячі левів, місто джазу, дощу, шоколаду, терас і 

пристрасного танго. Усі ці невеличкі радості життя встигли перерости у 

традиції для кожного львів’янина. 

Серце міста — площа Ринок, на якій розташована 65-метрова ратуша. 

Відкрили оглядовий майданчик лише у 2003 році. Він працює щоденно, 

що дає можливість львів'янам та гостям міста як влітку, так і взимку, 

насолоджуватися гарною панорамою міста. 

Львів – це гармонійне поєднання різних культур, національностей та 

релігій. 

А ще у Львові – просто дивовижна атмосфера, чудові, привітні люди і 

по-особливому смачна кава. Львів – це найвдаліше місце для 

продуктивних зустрічей і народження нових ідей. Тож до Львова – не 

лише на гастрономію, а й по якісний контент! 



Атракції Львова 



Активний відпочинок 







Визначні місця 







Рекомендовані музеї 



Корисні додатки 





Шопінг у Львові 










