
WORKSPACE
ВБУКОВЕЛІ



Ми створюємо стильний відпочинок у Буковелі, але
головний секрет BAZА - це відмінно облаштований
простір ще й для роботи.

Буковель - найкраще місце для накопичування нових
вражень, досягнень та незабутніх емоцій, а вид на
гори - це неймовірний бонус від Карпат.

BAZA розташована за 300 метрів від витягу 1R.

розваги ТК "Буковель" в пішій доступності
Сучасний дизайн, розвинена інфраструктура й усі

лише
додають нам плюсиків в карму.

СПАТИ. ЇСТИ. ПРАЦЮВАТИ. ТУСИТИ. ПОВТОРИТИ.



- це:
HOTEL таHOSTEL
готель у стилі лофт з номерним фондом у 59 номерів на 210 або 231  
гостя (з додатковими місцями). А Hostel BAZA - це перший капсульний  
готель типу "Хостел" на 48 осібв Буковелі.

BAZA Restaurant&Bar
ресторан зі стравами європейської та української кухні. Для
корпоративних заїздів харчування відбувається за системою
"Шведський стіл" або комплексне три- разовехарчування.

BAZA Sphere
зона для відпочинку та зустрічей на свіжому повітрі звидом на гори.  
Можна проводити майстер-класи, заняття або зустрічі. Сфера  
обладнана стільцями, столами, пуфами, а також ви можете  
скористатися проектором з екраном або мангалом длябарбекю.



ІГРОВА ЗОНА
Ігрова зона з PlayStation, настільним футболом для запальнихзмагань  
та великим вибором настільних ігор для дітей тадорослих.

ЛАУНЖ-ЗОНА
Інстаграмна лаунж-зона зі справжнім каміном на дровах длятеплих  
розмов і зустрічей.

КІМНАТАДЛЯ СПОРТИВНОГО СПОРЯДЖЕННЯ
Окрема кімната для зберігання та сушіння спортивного (велосипеди,  
самокати, лижі, сноуборди). Кімната обладнана сушарками та  
розетками для індивідуальних пристроїв сушіння на зимовий період.

а також - це:



BAZA RESTAURANT& BAR
Космічна на смак українська та європейська кухня у форматі "À la  
carte" або "Шведський стіл" - це найякісніші продукти та смачно  
приготовані страви від шефа.



BUNKER BAR
Власний двоповерховий клуб та кальян-бар для вечірок,  
дискотек, спікінг-клабів або майстер-класів у космічному  
стилі. Клуб обладнано телевізорами, DJ-плейсом, барною  
стійкою та авторськими нопоями, а космічний дизайн задасть  
настрою для дивовижних емоцій.



BAZA SPHERE
Затишний простір просто неба з видом на гори. Місце сили та  
єднання з красою гір. Сферу обладнано системою обігріву,  
світлом та кондиціонерами. Ідеально підходить для занять йогою,  
тренувань, закритих майстер-класів, тімбілдінгів, мітингів та  
посиденьок з друзями.



СПАТИ?
Великий вибір категорій номерів від економних Капсул,  
Компактів та Стандартів до двоповерхових татрикімнатних  
Люксів.



BAZA cтворена для міцного сну та якісного відпочинку.
Затишні номери та сучасний дизайн дозволять максимально зануритись у красу Карпатськихгір.



ЇСТИ?
Сніданки входять у вартість проживання.
Ресторан на 200 гостей з можливістю реорганізації під банкет  
або фуршет, можливе харчування за системою "Шведський  
стіл" або комплексних обідів.



ПРАЦЮВАТИ?
BAZA знає, чого душа айтішника бажає:

Високошвидкісний інтернет.
Можливість проведення конференцій або мітингів уBAZA  
Sphere до 35 людей або в зоні ресторану до 100людей.
Проектор та екран для презентацій.



КВАДРОЦИКЛИ

Д Ж И П І Н Г

ЕКСТРІМ ПАРК РАФТИНГ

Н АЙ Д О ВШИ Й  
ТРОЛЕЙ

П І Д Й О М  У ГОРИ

ОЗЕРО
МОЛОДОСТІ

VODA CLUB
Маємо багато перевірених  
партнерів для організації  
вам активного відпочинку:

АКТИВНО  
ВІДПОЧИВАТИ?



З усіх питань телефонуйте +380 96 200 200 7

@BAZAHOTEL@BAZAHOTEL BAZAHOTEL.UA

СТИЛЬНИЙ ВІДПОЧИНОК В БУКОВЕЛІ

https://www.instagram.com/bazahotel/
https://www.facebook.com/bazahotel
https://www.bazahotel.com/uk

