
Лікувально-розважальний комплекс «Золота Форель»

  

  

  Особливості
  

На території комплексу є чан з мінеральною водою з вмістом сірководню, де можна
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Лікувально-розважальний комплекс «Золота Форель»

скупатись в будь-яку пору року. Риб
алка: форель
, яку за бажанням Вам приготують.

  

  Опис
  

Розважально-оздоровчий комплекс Золота Форель вирізняється особливим
розташуванням серед мальовничої природи Карпат. Тут вдало поєднані сучасний
комфорт із по-справжньому домашнім затишком. На території знаходяться: готель,
ресторан, колиба, чани, басейн, озеро для риболовлі та альтанки.

  

Номерний фонд готелю: 15 затишних номерів, обладнаних телевізором із супутниковим
телебаченням, кондиціонером, доступом до інтернету, просторим санвузлом із халатами,
тапочками, набором рушників та феном. Гаряча та холодна вода цілодобово. У вартість
номеру входить сніданок та паркінг.

  

Харчування: ресторан Золота Форель відзначається не лише смачною кухнею, а й
особливим інтер'єром — урочистий бенкетний зал; унікальна зала із піччю, оформленою
в українському стилі; шахова кімната; VIP-зал.

  

СПА-центр: чудова нагода оздоровитися і отримати насоду від чуттєвого масажу,
розслабляючої фітованни чи ніжного обгортування.

  

Дитячі розваги: пропонуємо батути, ігровий майданчик на території комплексу, а також
дитячу кімнату в ресторані.

  

Риболовля: захоплюючий вилов форелі, стерляді, зробить ваш відпочинок надзвичайно
цікавим.

  

Лікувально-розважальний комплекс «Золота Форель» знаходиться в селі Коростів
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Лікувально-розважальний комплекс «Золота Форель»

Сколівського району Львівської області біля річки 
Бутивля
та автомобільної траси Київ-Львів-Чоп (М-06/Е-50). Комплекс відомий тим, що тут є 
чан з мінеральною водою
з високим вмістом сірководню та 
форелеве господарство
.

  

Ємність чану для купання становить 2000 літрів. Сам чан виготовлений з чавуну на заводі
з відливу церковних дзвонів, що на Волині. В чан подають мінеральну воду з місцевого
джерела з вмістом сірководню. Під чаном розпалюється вогнище, з допомогою якого
вода підігрівається до 40 °С. Одночасно в чані можуть перебувати шість осіб.

  

Купання в такому чані з мінеральною водою стимулює імунну систему, покращує
діяльність опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем. Також
мінеральна сірководна вода сприяє відновленню після травм та покращує пружність і
еластичність шкіри.

  

Оздоровчі властивості купання в такій воді підтверджені сертифікатами Одеського
науково-дослідного інституту курортології та медичної реабілітації.

  

Поряд з чаном протікає річка Бутивля, на якій споруджена маленька дамба, що дає змогу
після теплої води спробувати купання в холодній гірській воді.
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Лікувально-розважальний комплекс «Золота Форель»

  На території комплексу «Золота форель» є форелеве господарство, де розводятьфорель, раків та осетрових риб. На даний момент можна ловити форель, яку за Вашим бажанням відразу приготують на відкритім вогні.  

       Проживання
  

Проживання в затишному готелі. Готель детально описаний тут: https://skole.com.ua/uk/r
ezidence/korostivrest/228-zolota-forel.html
.

  

  Харчування
  Ресторан
  

Ресторан знаходиться на території комплексу та являє собою дерев’яну двохповерхову
будівлю, поряд з якою розміщені джерело, дитячий майданчик, мангал, стави з фореллю
та качками.
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Лікувально-розважальний комплекс «Золота Форель»

  Детальніше ресторан «Золота форель» описаний тут:  https://skole.com.ua/uk/skole-region/31-korostiv/186-rzolota-forel.html  Колиба
  

В колибі є камін та барна стійка. Поряд з колибою є альтанки для відпочинку та мангал.
Також незабаром буде відкритий ресторан.

  

  

  Ціни на послуги
  Купання в чані:
  

Чан «Козацький» (Об’єм 2000 л., 4-5 осіб) - 300 грн. за годину або 350 грн./год. після
21.00 год.

  

Чан «Панський» (Об’єм 3000 л., 6-7 осіб) - 400 грн. за годину або 450 грн./год після 21.00
год.

  

У вартість входять:
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Лікувально-розважальний комплекс «Золота Форель»

    
    -  Фірмовий карпатський чай – 1,5 літри.   
    -  2 піали доброго меду.   
    -  2 000 або 3000 літрів свіжої місцевої мінеральної води, в залежності від обраного
вами чану.   
    -  Сухі карпатські дрова під чаном.   

  Риболовля:
    
    -  Райдужна форель, 1 кг = 180 грн.  
    -  Золота форель, 1 кг = 230 грн.  
    -  Стерлядь, 1 кг = 360 грн.  
    -  Приготування риби - 8 грн./100г.  

  Вартість номерів зручно дивитись на 

booking.com .
  

У вартість номера входить сніданок в ресторані.

  

Діти до 5 років проживають безкоштовно.

  

При використанні дивана як додаткового ліжко-місця за дорослих і дітей віком від 5 років
береться доплата у розмірі 150 грн.

  Ціни на лікування та супутні послуги:
  

Фітодіжка з карпатськими травами - 20 хв./150 грн.

  

Фітованна - 20 хв./130 грн.

  

Загальний гідромасаж - 25 хв./120 грн.
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Лікувально-розважальний комплекс «Золота Форель»

Загальний гідромасаж з морською сіллю - 25 хв./160 грн.

  

Підводний душ-масаж - 35 хв./150 грн.

  

Підводний душ-масаж з морською сіллю - 35 хв./170 грн.

  

Гідромасажний комплекс - 35 хв./200 грн.

  

«Перлинна ванна» - 20 хв./130 грн.

  

Мінеральна ванна - 20 хв./100 грн.

  

Масаж - від 100 грн.

  

  Інфраструктура
  Зима
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Лікувально-розважальний комплекс «Золота Форель»

  Літо
  

  

  Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  Адреса
  

Львівська обл.
Сколівський район,
с. Коростів
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Лікувально-розважальний комплекс «Золота Форель»

Тел.: +38 (067) 889-69-99

  

zolotaforel@mail.ru, info@zolotaforel.ua

  

https://zolotaforel.ua

  

  Як доїхати
  

До лікувально-розважального комплексу «Золота форель» можна доїхати автомобілем
трасою Київ-Львів-Чоп (М-06/Е-50) до села Коростів. Якщо їхати зі сторони міста Сколе,
то необхідно проїхати готель ОКЕЙ, заправку «Укрнафта». На повороті за мостом через
річку Бутивля буде вказівник з надписом 
«ЗОЛОТА ФОРЕЛЬ, КОЛИБА, РИБОЛОВЛЯ, ПРИГОТУВАННЯ-ПРОДАЖ ФОРЕЛІ,
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЧАН»
. Тут потрібно повернути праворуч:

  

  

Також можна доїхати маршруткою зі Львова від автостанції №8 (біля залізничного
вокзалу) до села Коростів, або будь-яким поїздом приміського або міжнародного
сполучення у напрямку на Ужгород до станції Сколе, звідки маршруткою (маршрутка
зупиняється в місті Сколе по на вул. Данила Галицького) до Коростова.

  Схема проїзду
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