Галицька садиба «Оріяна»

Особливості
Знаходиться на відстані 100 метрів від лісу, де починається туристичний маршрут на
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гору Парашка
200 метрів знаходиться
джерело з джерельною водою
типу «Нафтуся».

. На відстані

Опис
Галицька садиба «Оріяна» - це двохповерхова садиба (на 16 осіб), яка розміщена на
півдні міста Сколе біля об’їзної дороги. Практично за декілька десятків метрів
починається відомий туристичний маршрут на гору
Парашка
. Також поряд є джерело з мінеральною водою типу «Нафтуся» та малинники.

Галицька садиба «Оріяна» пропонує Вам незабутній відпочинок в Карпатах, який
можна вибрати на різні смаки з практичним відтінком.
На першому поверсі садиби розміщений ресторанчик із Бойківською кухнею на дрова. На
другому поверсі є камінний зал з
ф
ортепіано
, житлові кімнати та сауна. Усі помешкання обладнані всім необхідним для комфортного
проживання.

Є кімнати хостел типу, які обладнані 2-ярусними ліжками (економ) та 2-хмісні кімнати з
окремим санвузлом.

В усіх кімнатах доступний інтернет. Садиба має автономне водяне опалення, цілодобова
подача холодної та гарячої джерельної води.

Проживання
Проживання - на другому поверсі, де є 4 кімнати: 2 двомісні типу комфорт з окремим
санвузлом та 2 кімнати типу хостел, які обладнані 2х-ярусними ліжками (економ).
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Харчування
Харчування – на першому поверсі, де розміщений ресторанчик із Бойківською кухнею
на дрова. Готуємо сніданки, обіди, вечері, банкети, вечори відпочинку. Приблизна
вартість харчування - 100-300 грн. на добу. Близько є супермаркет.

Послуги

Включене у вартість
-

Стоянка автомобіля.
Користування праскою, феном.
Зустріч на вокзалі.
Безлімітний Wi-Fi Інтернет.

За окрему плату
- Екскурсії по Карпатах мікроавтобусом Марседес-Спрінтер (водоспад Кам'янка,
мінеральні води Сколівщини, мертве озеро, Закарпаттям, замками Львівщини).
- Прогулянки по горах на позашляховиках різного типу (спортивні,
- екстрім). Підйоми на гору Парашка.
- Сауна.
- Продаються свічки і мило ручної роботи.
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Інфраструктура

Зв'язок
Київстар
МТС
Life:)
Beeline

До витягів
Гора Житня (біля об'їзної траси в с. Сколе) - 400 м.;
Гірськолижний комплекс Плай - 20 км.;
Славсько - 22 км.;
Тисовець, Орявчик - 25 км.

Ціни
Двомісний номер - 200 грн.

Місце в кімнаті хостел типу - 75 грн.

Можливі знижки для довготривалого проживання з харчуванням.

4/6

Галицька садиба «Оріяна»

Адреса
Львівська обл.
м. Сколе
вул. Героїв Маківки, 22
Тел.: +38 (067) 934-24-14
+38 (063) 436-64-69
+38 (096) 589-92-39 — транспортні послуги

Як доїхати
До Галицької садиби «Оріяна» можна доїхати автомобілем трасою Київ-Львів-Чоп
(М-06/Е-50) по об'їзній дорозі міста Сколе до південної частини міста. Якщо їхати по
дорозі зі Львова, то сама садиба знаходиться праворуч дороги за 250 метрів від
супермаркету та заправки.

Зі Львова можна доїхати маршруткою №789 від автостанції №8 (біля залізничного
вокзалу) до м. Сколе або будь-яким потягом приміського або міжнародного сполучення у
напрямі Ужгороду.

Схема проїзду

*Процедура

замовлення
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1. Ви повідомляєте о котрій годині прибуваєте до міста
Сколе i в котрій
годині бажано Вам вселитися, а потім і виселитися.
Після цього ми повідомляємо Вам зустрічну уточнену
пропозицію.
2. За день до свого від'їзду до Сколе ви обов'язково
телефонуєте із
підтвердженням своїх намірів.
3. У деяких випадках, наприклад на Новорічні свята, вас
можуть
попросити вислати авансову плату для свого
майбутнього
проживання.
4. У деяких випадках ми готові піти на зниження
вказаних цін, якщо ви
переконаєте нас у такій необхідності.
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