
Котедж «Зелемянка»

  

  

  Особливості
  

Близько є річка, ліс та рекреаційна зона «Павлів потік».
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Котедж «Зелемянка»

  

  Опис
  

Котедж «Зелемянка» - це цегляний двохповерховий будинок, який знаходиться поряд з
вулицею в місті Сколе, яка сполучає Залізничний вокзал з мостом через річку Опір. Саме
за мостом знаходиться рекреаційна зона «Павлів потік» (включає в себе галявину для
відпочинку, альтанки, озеро, Павлів потік з маленьким водоспадом, джерело залізної
води) , від якої простягається стежинка на хребет під назвою «Зелемянка», звідки й
отримав назву даний котедж.

  

Котедж приймає гостей на другому поверсі, де знаходяться дві кімнати. Також є кімната
на першому поверсі. Усі номери в котеджі мають охайний стан, є затишними та світлими.
На подвір’ї є альтанка та мангал. Є можливість для паркування автомобіля. В будинку є
інтернет.

  

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

  

  Проживання
  

Проживання в комфортабельних номерах типу стандарт та люкс. Є два санвузли, які
розміщені на окремих поверхах.

  4-хмістний стандарт
  

Цей номер містить два розкладні дивани, стільці та телевізор.

  Двохкімнатний люкс
  

Це номер типу люкс, який має дві кімнати. В перші кімнаті є диван, який розкладається в
двохмісне ліжко, телевізор та тумбочка для речей.
В другій кімнаті номеру знаходиться двоспальне ліжко, дві тумбочки, вішак для одягу,
стілець та дзеркало.
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Котедж «Зелемянка»

  Двохмісний номер стандарт
  

Цей номер розміщений на 1-му поверсі. Номер має двохмісний розкладний диван та
розсувну шафу, двері якої мають дзеркала. Цей номер використовується для прийому
гостей, коли інші номери вже зайняті.

  

  

  Харчування
  

В котеджі «Зелемянка» є повністю обладнана кухня, яка знаходиться на другому поверсі
поряд з номерами. На кухні є кухонні меблі з набором посуду, стіл з стільцями, диван для
відпочинку, холодильник, мікрохвильова піч, посудомийка, телевізор.
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    Послуги
  Включено у  вартість
    
    -  Прибирання та зміна рушників при потребі.  
    -  Зустріч на вокзалі.  
    -  Користування мангалом та альтанкою.  

  За окрему платню
  

-

  

  Інфраструктура
  

  

  Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  До витягів
  

Гора Житня (біля об'їзної траси в с. Сколе) - 800 м.;
Гірськолижний комплекс Плай - 21 км.;
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Котедж «Зелемянка»

Славсько - 23 км.;
Тисовець, Орявчик - 26 км.

  

  Адреса
  

Львівська обл.
м. Сколе
вул. Стефанії Вітрук, 7
Тел.: +38 (093) 513-10-02 (пані Неля)

  

  Як доїхати
  

До котеджу «Зелемянка» можна доїхати автомобілем трасою Київ-Львів-Чоп (М-06/Е-50)
до міста Сколе. Зі Львова можна доїхати маршруткою Львів-Сколе 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
вокзал з мостом через річку Опір. Пройшовши перехрестя з вул. Данила Галицького
необхідно звернути в перший поворот ліворуч, де в кількох метрах буде знаходитись з
правого боку котедж «Зелемянка».

  Схема проїзду
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