
Садиба «БІЛЯ РІЧКИ»

  

  

  Особливості
  

Знаходиться близько біля річки Опір. З балкону проглядаються чудові краєвиди на
навколишні гори та річку. В саду є чудова альтанка. Зручний під'їзд.

  

  Опис
  

Садиба «Біля річки» - це цегляний двоповерховий будинок на 6-8 осіб, який
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Садиба «БІЛЯ РІЧКИ»

розташований біля мосту через річку Опір. Сама ділянка місцевості за мостом є
улюбленим місцем для відпочинку в Карпатах та проведення
різних свят. Неподалік біля 
Павлового потоку
є джерело зі залізною водою та джерело з водою типу 
«Нафтуся»
(біля супермаркету).

  

На першому поверсі будинку розміщені їдальня, повністю обладнана кухня, вітальня,
балкон, санвузол та гараж для автомобіля. На другому поверсі знаходяться чотири
двомісні кімнати для проживання. Усі кімнаті обладнанні усім необхідним для проживання
та відпочинку в Карпатах: двоспальне або два односпальні ліжка, шафа для одягу,
телевізор.

  

В будинку є автономне опалення та цілодобова гаряча та холодна вода. Господарі
садиби живуть на 1-му поверсі.

  

  Проживання
  

Усі номери є двохмісними та розміщені на 2-му поверсі. Всього в будинку 4 кімнат, які
можуть вміщати від 6 до 8 осіб.  Кожна кімната має двоспальне або 2 односпальні ліжко,
шафу для одягу, тумбочку, стільці та телевізор.

  

Також на 2-му поверсі є тераса з диваном, де проглядаються чудові краєвиди на
навколишні Карпатські гори та річку Опір. Фотографії балкону та краєвидів подані в
розділі Інфраструктура.
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Садиба «БІЛЯ РІЧКИ»

    Харчування
  Харчування на кухні, яка обладнана холодильником, кавоваркою, електричним
чайником, газовою плитою, мікрохвильовою піччю, столовим і кухонним посудом. 
Можна готувати страви на кухні як самостійно так і за домовленістю (домашня кухня,
якісні продукти). Кава та чай входять у вартість.
До найближчого бару – 10 м, магазину — 100 м.  

  

  Послуги
  Включене у  вартість
    

    
    -  Стоянка автомобіля, гараж, виклик таксі.  
    -  Користування праскою, пральною машиною, феном.  
    -  Супутникове телебачення.  
    -  Шахи, шашки, нарди.  
    -  Зустріч у м. Сколе і трансфер до садиби.  
    -  Можна привозити з собою домашніх тварин.  
    -  При потребі - прибирання кімнат та зміна рушників (1 шт. на особу). Зміна постелі
—1 раз на 4 дні.   
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  За окрему плату
    

    
    -  Транспортні послуги легковим автомобілем в тому числі до витягів.  
    -  Екскурсії — за попередньою домовленістю.  

    

  

  Інфраструктура
  

  

  Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline
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  До витягів
  

Гора Житня (біля об'їзної траси в с. Сколе) - 800 м.;
Гірськолижний комплекс Плай - 21 км.;
Славсько - 23 км.;
Тисовець, Орявчик - 26 км.

    

  Адреса
  

Львівська обл.
м. Сколе
вул. І. Франка, 47а
Тел.: +38 (067) 931-57-45, 
+38 (097) 561-69-43

  

  

    

 

  Як доїхати
  

До садиби «Біля річки» можна доїхати автомобілем трасою Київ-Львів-Чоп (М-06/Е-50)
до міста Сколе. Зі Львова можна доїхати маршруткою №789 від автостанції №8 (біля
залізничного вокзалу) до м. Сколе.

  

Також зручно добиратися будь-яким потягом приміського або міжнародного сполучення
у напрямі Ужгороду.

  

В самому місті Сколе до садиби необхідно йти (їхати) вулицею, що сполучає залізничний
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вокзал з мостом через річку Опір. Не доходячи 10 метрів до мосту, необхідно повернути
вліво на вулицю І. Франка (навпроти бару-забігаловки). Другий білий двохповерховий
цегляний будинок зліва буде садиба «Біля річки».

  Схема проїзду
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