Садиба «У Юлька»

Особливості
Розміщена біля мосту через річку Опір. Поряд є власний продуктовий кіоск.
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Опис
Садиба «У Юлька» знаходиться відразу в кількох метрах від мосту через річку Опір в
місті Сколе. Саме за річкою починаються популярні місця для
відпоч
инку у Карпатах
- це озеро, галявини з альтанками та доріжки в ліс. Господаря садиби звуть "Юліан",
звідси походить і назва садиби. Якщо ж ви заблудили в місті Сколе, то вам підкажуть, як
дійти сюди, якщо ви спитаєте "Як пройти до Юлька".

Садиба містить дві житлові будівлі - в одній будівлі окремо живуть господарі, а інша
будівля призначена для прийому гостей. Будівля для прийому гостей містить три двомісні
номери, окрему кухню, кімнату відпочинку та санвузол. Одночасно можуть проживати
шість людей. Влітку при потребі можуть бути обладнані додаткові місця. На подвір'ї є
гойдалка, фруктовий сад, маленька галявина, мангал.

Вода гаряча та холодна - цілодобово.

Проживання
Для проживання при садибі є комфортні номери економ класу. В кожному номері: два
односпальні ліжка, вішак, шафа для одягу, тумбочки з стільцями, дзеркало та телевізор.

Санвузол: ванна, душ, туалет.
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Харчування
Для харчування є повністю обладнана кухня. Також поряд з кухнею є кімната для
відпочинку з столиками.

Поряд знаходиться магазин з міні баром, де можна купити продукти.

Послуги

Включене у вартість
-

користування кухнею, мангалом;
стоянка автомобіля;
зустріч на вокзалі;
телебачення.

За окрему плату
- транспортні послуги мікроавтобусом Фіат Кубо (8 чоловік) по Сколівському районі
(Водоспад
Кам'янка , фортеця Тустань ).
- похід в ліс за грибами, ягодами.
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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.;
Славсько - 23 км.;
Тисовець, Орявчик - 26 км.

Ціни з особи за добу
Номер економ: - 60 грн. Знижка 10-15% при довгостроковому перебуванні.
Новий Рік та свята – за домовленістю.

Адреса
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Львівська обл.
82600,
м. Сколе,
вул. Грушевського, 18
Тел.: +38 (063) 941-28-57, +38 (096) 498-29-18

Як доїхати
До оселі «У Юлька» можна доїхати автомобілем до міста Сколе (траса Київ-Чоп
М-06/Е-50)
. Зі Львова
можна доїхати маршруткою №789 із приміської залізничної станції або звідти
електропоїздами. Також є можливість добратися любим поїздом міжнародного та
місцевого сполучень, які курсують в напрямку Ужгорода. В самому місті Сколе до садиби
можна їхати чи йти із залізничної станції до мосту через річку - в 20 метрах перед мостом
справа буде зелений кіоск з надписом "Магазин" та табличка з надписом "Проживання".
Це і буде садиба
«У Юлька»
.

Схема проїзду
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