
Secret Resort Club

@secretresortclub

https://www.instagram.com/secretresortclub/


ЛОКАЦІЯ

Ми знаходимось в лісопарковій 

зоні на березі Дніпра.

У 3-х хвилинах від м. 

Переяслав- Хмельницький.

Особливості:

• Велика (4 га) зелена 

територія і акацієвий ліс;

• Піщаний пляж на березі 

Дніпра з численними 

активностями на воді;

• Лаунж зона з рестораном;

• Басейн, пул-бар, infinity зона 

на воді для проведення 

заходів;

• Капличка, для розпису або 

вінчання.



ЛОКАЦІЯ



ФОРМАТИ

Корпоративні заходи/івентиLifestyle День НародженняРайське весілля



ІНФРАСТРУКТУРА

• Паркінг (70 парко-місць);

• Рецепція;

• Дебаркадер;

• 8 розкішних бунгало на 32 спальних місця (80 м2);

• Комфортабельні глемпи (30 м2);

• Зона з великим газоном в тіні акацієвого лісу 
(4000 м2);

• Піщаний пляж (7 200 м2)

• Басейн з баром; 

• Подіум на воді (120 м2);

• Критий майданчик з видом на річку (150 м2);

• Капличка;

• Ресторан з авторською кухнею;

• Тренажерний зал у сосновому лісі; 

• Інфраструктура для занять спортом (14 видів 
спорту)

• Інфораструктура для дітей.

Відеопрезентація території

https://drive.google.com/file/d/1bG9LNTIu5RKO2TG8fmEr4AJdjDzUuHYl/view


Великий зелений газон - 100х40 метрів



Пляж з чистим піском -120х60 метрів



Подіум на воді з infinity view - 120м2



Капличка



Басейн з баром



Басейн з баром



Крита зона на пляжі з видом на річку

• Для організації великих заходів (150 м2);

• Зона електрифікована і обладнана меблями для 
різних форматів;

• Проекційний екран з проектором (15 000 lm);

• Камін;

• Зона повністю закривається по периметру;

• Активності (російський більярд, покерний стіл, 
настільний теніс);

• Внутрішнє освітлення;

• Всі об'єкти в зоні повністю мобільні і можуть 
пересуватись або прибиратьись повністю.



Ресторан

• Можливість обслуговувати до 500 осіб;

• Власний персонал 
(кухарі, офіціанти, бармени, прибиральниці);

• Помпейські піч для випікання хліба, піци і лазаньї;

• Авторське меню;

• Можливість розробки меню під потреби замовника;

• Безкоштовна дегустація банкетного меню

• Можливість використовувати свій міцний алкоголь 
(корк фі 100 грн)



Приклад банкетного меню 
на 70 гостей

Обід К-ть порцій Вага, кг Вихід, г

М`ясна здобич (буженина, сало, ковбаса, домашній балик) 4 0,400 1,600

Сирна здобич (бринза,сулугуні, козячий сир, моцарела) 4 0,400 1,600

Нарізка овочів (огірок, помідор, перець, зелень) 4 1,000 4,000

Томати з моцарлою та песто 40 0,050 2,000

Лосось з авокадо та черрі 40 0,050 2,000

Оладьи из цукини с щучьей икрой 40 0,050 2,000

Лаваш з бринзою та зеленню 40 0,050 2,000

Буженина з аджикою та баклажаном 40 0,050 2,000

Млинці з курячими сердечками та грибами 40 0,050 2,000

Гриль-салат з телятиною 35 0,080 2,800

Мікс-салат з черрі та авакадо 35 0,080 2,800

Асорті домашніх хлібів 3 0,400 1,200

Асорті фруктове (яблуко, груша, абрикос, виноград, персик, 

кавун, диня) 3 3,000 9,000

Вечеря К-ть Вага, кг Вихід, г

Форель на грилі 40 0,120 4,800

Лопатка дикого кабана в хересе 40 0,150 6,000

Фазан з підкопченими овочами 40 0,150 6,000

Картопля з грибами та шкварками 50 0,160 8,000

Овочі-гриль 50 0,160 8,000

Салат капрезе з помідорами та моцарелою 20 0,200 4,000

Салат з баклажаном та козячим сиром 20 0,200 4,000

Асорті домашніх хлібів 4 0,600 2,400

Соус білий/червоний 2 1,000 2,000

Торт «Тірамису» з ягодами 1 6,000 6,000



Проживання

Бунгало



Бунгало

• Одноповерхове еко-бунгало виконане в 
авторському стилі. 

• 2 кімнати:

• Камінний зал з панорамними вікнами і 
двоспальним диваном;

• Спальня з king size ліжком, що переходить 
до вбиральні з душовою кабіною і ванною.

• З кожної кімнати є вихід на окрему терасу.

• Повноцінна кухня з технікою і посудом;

• Гардероб;

• 2 санвузли (2 душові кабіни, ванна);

• Система клімат контролю;

• ТВ, WiFi, електронні книги, праска, фен, сейф, 

рушники, халати, капці, міні-парфумерія, 
ротангові меблі на терасі.

• Додатково (за запитом): дитяче ліжечко, стільчик 
для годування, няня.

80м2

2-4 людини



Бунгало
в акацієвим лісі

Повний огляд

Спальня з king size ліжком, 

що переходить до вбиральні з 
душовою кабіною і ванною.

http://surl.li/mxnn


Бунгало
в акацієвим лісі

Камінний зал з панорамними вікнами 

і двоспальним диваном
Повноцінна кухня з технікою і посудом



Літні активності

• Майданчики для спортивних ігор: 

пляжний волейбол, гольф, футбол, 

баскетбол, великий теніс, 
тренажерний зал;

• Саме тут є ідеальний вітер для 
кайтбордінгу і віндсерфінгу;

• Трекінг і велопрогулянки в заповідну 
зону в 20 хвилинах їзди на катері;

• Катер для прогулянок і заняття 

водними видами спорту 
(Вейксёрф, Вейкборд, Водні лижі);

• Квадроцикли, для незабутніх 
прогулянок по лісі.



Інфраструктура для занять спортом



Інфраструктура для занять спортом



Лазня



Вертолітний майданчик



Умови бронювання

Форма оплати: безготівкова

Види:

- ТОВ (+20% ПДВ);

- ФОП;

- Банківський термінал

Бронювання: для бронювання дати необхідно внести передоплату у розмірі 50%.

Агенціям: для агентств передбачений відсоток від локації за організацію.

Обговорюється індивідуально.

Проведення заходів у вихідні дні з травня по вересень 2021 можливо лише за умови закриття всього комплексу.

У будні дні можлива оренда окремих локацій для організації заходів без повного закриття комплексу. 

За умови закриття всієї території можливе використання зовнішнього кейтерингу без додаткових оплат.



Вартість закриття комплексу
*Вказана орієнтовна ціна. Фінальну вартість формує менеджер після отримання заявки.

Вихідні дні (без внутрішнього 

кейтерінгу) - 270 000 грн

Включено:

• Номерний фонд (29 спальних 

місць)

• Крита зона на пляжі з видом 

на річку;

• Подіум на воді;

• Зона пляжу;

• Зона газону в тіні акацієвого 

лісу;

• Меблі в наявності;

• Інфраструктура для заняття 

спортом;

• Слав’янська лазня;

• Бассейн з баром;

• Під'єднання до електромережі 

(80 кВт).

Будні дні (без внутрішнього 

кейтерінгу) - 120 000 грн

Включено:

• Номерний фонд (29 спальних 

місць);

• Крита зона на пляжі з видом 

на річку;

• Подіум на воді;

• Зона пляжу;

• Зона газону в тіні акацієвого 

лісу;

• Меблі в наявності;

• Інфраструктура для занять 

спортом;

• Слав’янська лазня;

• Бассейн з баром;

• Під'єднання до електромережі 

(80 кВт).

Вихідні дні (з внутрішнім 

кейтерінгом) - 350 000 грн

Включено:

• Номерний фонд (29 спальних 

місць)

• Депозит на банкетне меню 60 

000 грн;

• Крита зона на пляжі з видом 

на річку;

• Подіум на воді;

• Зона пляжу;

• Зона газону в тіні акацієвого 

лісу;

• Меблі в наявності;

• Інфраструктура для занять 

спортом;

• Слав’янська лазня;

• Бассейн з баром;

• Під'єднання до електромережі 

(80 кВт). 

Кейтеринг (внутрішній)

Включає в себе:

• Банкетне меню з 

безалкогольними напоями + 

торт.

• Обслуговуючий персонал 

(офіціанти, кухарі, бармени, 

прибиральниці, техніки).

Можливість використовувати свій 

міцний алкоголь 

(корк фі 100 грн).

Банкетне меню — 2 270 

грн/людина



Контакти

@secretresortclub

Генеральний менеджер

Костянтин

+38 050 215 77 00

secretbeachclub.ua@gmail.com

Форма запиту на 
проведення заходів

https://www.instagram.com/secretresortclub/
mailto:secretbeachclub.ua@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccypI0CLHy2N-IaLbveRhNgbn7DhzoNbz3oORCWv74KGs4EQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccypI0CLHy2N-IaLbveRhNgbn7DhzoNbz3oORCWv74KGs4EQ/viewform

