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Готельно-оздоровчий комплекс „Друзі“ 
 

 

 

 

 

 

Знаходиться у Рівненському р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1  

(територія ОП санаторію "Червона калина") 

Готельно-оздоровчий комплекс "Друзі" запрошує провести час у чарівному куточку 

природи. Поряд із лісом та озером розташувався сучасний готель, у якому створено всі 

умови для якісного відпочинку та оздоровлення. 

. 

 



ГОК "Друзі" — це просторі номери, із кожного вікна якого відкривається розкішний вид на 

озеро та ліс.  

Просторі вишукані номери з балконами та меблями, комфортабельні 2-місні та 3-місні 

номери, номери сімейного типу, конференц зал для ділових зустрічей. У кожному номері є 

супутникове телебачення, холодильник, Wi-Fi, душ, туалет, фен. 

 Різноманітне і збалансоване харчування, лікувальні та оздоровчі процедури, сауна, пляжна 

зона й купання в озері, бесідки, мангали, піч. Для маленьких гостей збудовано спортивний 

дитячий майданчик. У нас є все для повноцінного відпочинку. 





Санаторій „Горинь“ 
Санаторій має досить давню і славну історію і ось його двері гостинно 

відчинились аби прийняти на лікування профспілчан та членів їхніх сімей. 

Лікують у санаторії природними чинниками: мінеральною водою та торф’яними 

грязями. Мінеральна вода видобувається з п’яти свердловин, які мають різну 

мінералізацію. Аналогів Степанській мінеральній воді в Україні немає. За своїм 

складом вона нагадує воду німецького курорту «Баден-баден», «Аахен» та має 

надзвичайні цілющі властивості. 



Санаторій „Червона калина“ 

У селі Жобрин Рівненського району розташований санаторій «Червона калина».  Сюди 

рекомендують приїжджати людям із захворюваннями серцево-судинної, нервової, дихальної 

систем, органів руху та опори, шлунково-кишкового тракту. Тут лікують мінеральною 

водою — йодобромною та хлоридно-натрієвою. Пропонують грязе- та глинолікування, 

фізіотерапевтичні- та водні процедури, лікувальну фізкультуру, лікування бджолами, 

медом, соками, п'явками тощо. 



Цінова політика санаторію в межах  700-1200 грн.  

З розваг - дискотеки, кінопокази, концерти.  

На території закладу є бібліотека, більярдний зал.  

Можна взяти на прокат катамарани, човни,  

риболовні вудки тощо. 





Корецька обласна фізіотерапевтична 

лікарня 
Розрахована на 70 місць.  

Покази до направлення на лікування – захворювання суглобів, м‘язів, хребта, переломи, 

опіки шкіри в стадії рубцювання тощо. Лікують з допомогою азотно-радонових ван, 

фізіотерапевтичних процедур, грязей, підводного душу-масажу. 

18-денний курс лікування тут коштує 3530 гривень. У путівку входить триразове харчування 

та проживання у дво-, три- або чотиримісних номерах (вигоди є не у всіх), лікування (окрім 

медикаментів). 



Санаторій Хрінники 

Санаторій «Хрінники» розташований на півдні Рівненської області, на мальовничому 

березі  річки  Стир. 

Невимовна краса кришталево-блакитного Хрінницького водосховища, п’янкий аромат 

соснового лісу супроводжують гостей до того місця , де, в наче в казці  виринають із 

зелені стрункі корпуси . 

Санаторій має прекрасну базу для  відпочинку та лікування. Чудова кухня, п’ятиразове 

харчування задовольнять найвибагливіші смаки. Спортивні майданчики, ігрові 

автомати, більярд , теніс зроблять ваше дозвілля корисним та змістовним. 



Алеї санаторію виводять на берег, де обладнано прекрасний пляж. Тут на вас чекають 

волейбольний майданчик, човни. 

Санаторій «Хрінники» розташований на цілорічне обслуговування  відпочиваючих, які 

мають можливість проживати у 2-3 місних кімнатах з  усіма зручностями. Колектив 

санаторію набув чималого досвіду в оздоровлені жителів із забруднених радіацією 

районів. У  лікуванні широко  застосовується фітотерапія . Трави зібрані на місцевій  

території, екологічно  чистій  зоні. Сучасно  оформлений  фітобар  гостинно приймає  

відвідувачів. 

Кожен бажаючий має можливість оглянути красу Хрінницького лісу, в якому росте 

«дуб-велетень». Він виділяється своєю могутністю та має висоту більше 30 метрів, 

діаметр близько 2 метрів. Здійснюються екскурсії в найвідоміші місця Рівненщини. 

Незабутні моменти, що мали місце тут, в житті санаторію,  діти фіксують у 

колективному фотоальбомі. Для зміцнення імунітету та бадьорого стану запропонують 

тут фіточаї, підводні масажі та інші оздоровлювальні процедури. Мають місце рухливі 

ігри, конкурси, вистави, концерти з нагоди різних свят та визначних подій. 




