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СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ 
КОАЛІЦІЇ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА  
ТА ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІКИ МІСЦЕВИХ ГРОМАД 

10-12 грудня 2020, TAOR Karpaty Resort & Spa 

 

ПРОЖИВАННЯ 

Проживання буде забезпечено для кожного учасника сесії в номерах класу «Стандарт 
покращений» по 1 або 2 осіб в номері. Локація - TAOR Karpaty Resort & Spa 
www.taor.com.ua 

Планова дата заселення: четвер 10 грудня 2020. При потребі може розглядатись 
поселення на день швидше, якщо цього вимагає логістика. 

Планова дата виселення: субота 12 грудня 2020. 

--- 

ЛОГІСТИКА 

«Туди»  

Учасникам стратегічної сесії необхідно самостійно доїхати до одного із таких міст: 

- Львів (не пізніше 8:00, 10 грудня) 
- Стрий (не пізніше 8:30, 10 грудня) 
- Трускавець (не пізніше 9:00, 10 грудня) 
- Східниця (не пізніше 9:30, 10 грудня) 
- с. Ластівка, Таор Карпати (не пізніше 10:00, 10 грудня) 

При потребі може розглядатись приїзд учасника на день швидше, якщо цього вимагає 
логістика.  

Далі для учасників буде організовано трансфер до локації Таор Карпати (110 км від 
Львова або 30 км від Трускавця). 

«Назад» 

Третій день стратегічної сесії 12 грудня завершується о 17:00. Близько 17:30 
планується спільна вечеря. Планується організація 2 трансферів (о 18 та о 19 год). 
Учасники можуть бути доставлені до таких міст для подальшого проїзду додому: 

http://www.taor.com.ua/
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- Східниця (не швидше 19:00, 12 грудня) 
- Трускавець (не швидше 19:30, 12 грудня) 
- Стрий (не швидше 20:00, 12 грудня) 
- Львів (не швидше 20:30, 12 грудня) 

Якщо необхідний інший час від’їзду – повідомте нас і ми спробуємо подбати про це. 
Учасникам буде відшкодовано вартість квитків автобуса, поїзда (купе) або іншого 
транспорту за узгодженням. 

--- 

ХАРЧУВАННЯ 

Будуть забезпечені сніданки, обіди, вечері, кава-перерви. Якщо у Вас є особливі вимоги 
до страв або ж у Вас особлива дієта, просимо про це повідомити нас і ми про це 
потурбуємось. 

--- 

КОНФЕРЕНЦ-СЕРВІС 

 

Конференц-зал місткістю до 100 осіб. Буде забезпечено повне технічне оснащення 
(ноутбук, проектор, фліпчарт), фасилітаційне полотно, канцелярія тощо.  

Передбачені кава-перерви.  

--- 

ВІДПОЧИНОК 

 

Додатково доступні: 

- СПА (басейн, джакузі, різні сауни) - входить у вартість проживання, free. 
- Бювет із лікувальними водами - входить у вартість проживання, free. 
- Спільне проведення вечорів. 
- Прогулянки серед карпатських гір. 
- Масажі та додаткові медичні процедури – за власний рахунок. 
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Більше про можливості для релаксу на сайті www.taor.com.ua 

Примітка! Для відвідин СПА (поза роботою стратегічної сесії) рекомендуємо брати із 
собою плавки/купальники та резинові тапочки. Рушники видаються. 

--- 

ПОГОДА 

В Карпатах температура повітря зазвичай на 5-7 градусів нижча, ніж в інших регіонах 
України. На час проведення стратегічної сесії може бути сніг та мороз. 

--- 

З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ 

Ірина Швидко, 063 035 10 44, iryna.shvydko@bc-club.org.ua  

Микола Савуляк, 067 67 115 04, mykola.savulyak@bc-club.org.ua 

http://www.taor.com.ua/

