
Глыбоцкі раѐн здаўна славіцца сваѐй гасціннасцю, таму, падарожнічаючы па нашым краі Вы зможаце спыніцца 

у гарадскіх гасцініцах ці сельскіх аграэкасядзібах, і Вам заўсѐды будуць радыя. 

 

Гасцініцы 
Назва 

гасцініцы 
Паслугі 

Кантактная 

інфармацыя 
Рэжым працы Фота 

Гасцініца 

«Арола» 

Двухпавярховы будынак 

гасцініцы «Арола» 

размешчаны на ўскраіне 

горада. Да паслуг гасцей 18 

нумароў рознай цэнавай 

катэгорыі. У кожным нумары: 

прыбіральня, тэлевізар, 

халадзільнік, душ. На першым 

паверсе гасцініцы знаходзяцца 

сямейныя нумары з кухняй на 

7 асоб. Для камфортнага 

пражывання і паўнацэннага 

адпачынку ў гасцініцы ѐсць: 

кафэтэрый, Wi-Fi, бясплатная 

стаянка, більярд, канферэнц-

зала, банкетная зала на 70 

асоб, руская лазня на 10 

чалавек. Размяшчэнне з 

жывѐламі (за дадатковую 

плату). Магчымая аплата па 

безнаяўным разліку. Побач з 

гасцініцай знаходзіцца вялікая 

аўтастаянка, а таксама 

пляцоўка для шашлыкоў, 

абсталяваная альтанкай на 8-

10 чалавек і мангалам, у 400 

Адрас: г. Глыбокае,  

вул. Кірава, д.126. 

Тэлефоны:  

(8 02156) 5 91 60 (офіс) 

(8 02156) 5 00 76 

+37533 335 34 50 

E-mail: 
cooo.arola@mail.ru 

GPS-каардынаты: 

55.12408 N, 27.69659 E 

Служба прыёму і 

размяшчэння: 
Кругласутачна без 

выхадных 

 

Час заезду / выезду: 

15:00 – 12:00 

 



метрах размешчана возера 

Бяглец. 

Дадатковыя паслугі гасцініцы 

«Арола»: 

выклік таксі; 

кругласутачная рэгістрацыя; 

телефакс / капіявальныя 

паслугі; 

паслугі па прасаванні адзення 

Гасцініца 

«Ольгас» 

Гасцінічны комплекс «Ольгас» 

прапануе 25 аднамесных, 

двухмесных камфартабельных 

нумароў рознай цэнавай 

катэгорыі. 

Ва ўсіх нумарах гасцініцы 

маюцца: корпусная і мяккая 

мэбля, тэлевізар, халадзільнік, 

у санвузле ўстаноўлена 

душавая кабіна. 

У холе усталяваны тэлевізар. 

Для дзяцей абсталяваны 

гульнявы пакой. 

Для камфортнага пражывання 

і паўнацэннага адпачынку ў 

гасцініцы ѐсць: кафетэрый, 

Wi-Fi, бясплатная стаянка (на 

50 аўтамабіляў), выклік таксі, 

сауна, банкетная зала на 80 

персон. 

Для тых, хто прыбыў у 

гасцініцу па працы, маецца 

канферэнц-зала, абсталяваная 

гукавой і мультымедыйнай 

Адрас: 

г.Глубокое,  

вул. Сaдовaя, д. 6Б 

Тэлефоны: 

(8 02156) 5 91 60 (офіс) 

+37529 569 21 48 

Е-mail: 
cooo.arola@mail.ru 

Сайт: www.hotelolgas.by  

GPS-каардынаты: 
55.12819 N, 27.68552 E 

Служба прыёму і 

размяшчэння: 
Кругласутачна без 

выхадных 

 

Час заезду / выезду: 

15:00 – 12:00 

 

mailto:cooo.arola@mail.ru


тэхнікай. 

Дапускаецца размяшчэнне 

хатніх жывѐл. 

Магчымая аплата па 

безнаяўнаму разліку 

Гасцініца 

«Глыбокае» 

Гасцініца «Глыбокае» 

прапануе гасцям горада 13 

камфартабельных сучасных 

нумароў рознай цэнавай 

катэгорыі. 

У кожным нумары для 

зручнасці гасцей ѐсць 

тэлевізар, душавая кабіна, 

халадзільнік, электрачайнік, 

бясплатны Wi-Fi. 

Штодня ў гасцініцы падаюць 

сняданак па меню з 

гасцінічнага кафэ. 

Размяшчэнне хатніх жывѐл не 

дапускаецца. 

Пастаяльцы змогуць лѐгка 

пазнаѐміцца са славутасцямі 

горада - дарога да кожнага з іх 

зойме не больш за 15 хвілін. 

Адрас: 

г.Глубокое,  

вул. Леніна, д. 1 

Тэлефоны: 

8 (02156) 5 91 60 (офіс) 

8 (02156) 5 59 23 

+37529 532 81 27 

Е-mail: 
cooo.arola@mail.ru 

GPS-каардынаты: 
55.1396 N, 27.69409 E 

Служба прыёму і 

размяшчэння: 
Кругласутачна без 

выхадных 

 

Час заезду / выезду: 

7:00 – 12:00 

 

 

mailto:cooo.arola@mail.ru


 

Гасцініца 

«Глыбокае» 

Гасцініца «Глыбокае» ад УП 

ЖКГ ўяўляе сабой прыклад 

удалага спалучэння выгаднай 

цаны і якасці паслуг. 

36 пастаяльцаў могуць 

адначасова засяліцца ў 15 

ўтульных нумароў. Ёсць 1, 2, 

3, 4 мясцовыя нумары. Мэбля 

ў кожным з пакояў у 

класічным стылі, ѐсць 

тэлевізар, электрачайнік. 

Кожны пастаялец можа 

карыстацца доступам да Wi-

Fi. Працуе кабінет майстра-

цырульніка. Гасцініца 

размяшчаецца ў цэнтры 

горада, зусім блізка да 

набярэжнай і гісторыка-

этнаграфічнага музею. 

Паркоўка для пастаяльцаў 

бясплатная, знаходзіцца ў 

двары 

Адрас: г. Глыбокае, 

вул. Маскоўская, д. 7. 

GPS-каардынаты: 

55.13798 N, 27.684347 E 

Тэлефоны: 

(8 02156) 5-65-79, 

+37529 522-22-03 

E-mail: 5172073@mail.ru  

Сайт: www.gjkh.by 

Служба браніравання: 

Кругласутачна без 

выхадных 

 

Служба прыёму і 

размяшчэння: 
Кругласутачна без 

выхадных 

 

Служба эксплуатацыі 

нумарнога фонду: 

08:00 - 17:00 

выхадны: субота, нядзеля 

 

 


