
Сколівська Скеля

  

  

  Особливості
  

Садиба розташована поблизу одного із небагатьох зручних місць для купання в річці
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Сколівська Скеля

Опір під назвою Скала.

  

  Опис
  

Гостинна садиба «Сколівська Скеля» - це двоповерховий будинок для відпочинку та
проживання 8-10 осіб, який має зручне розташування. Біля садиби є річка, а також
неподалік знаходиться уся інфраструктура міста, так як поряд є центр міста та недалеко
є рекреаційна зона під назвою « Павлів потік».
Проте свою назву дана садиба отримала від того, що поблизу на річці опір знаходиться
одне із тих небагатьох місць для купання, яке місцеві називають «
Скала
». Тут річка Опір має обривистий скелястий берег та глибоку яму, де течія
сповільнюється. Навіть в довгий бездощовий період, коли річка дуже мілка, в цьому місці
глибоко, тому завжди тут комфортно купатись. Хоча поряд знаходиться рекреаційна
зона, про це місце мало хто знає з туристів. Нижче на чорно-білій історичній фотографії
видно, що Скала була улюбленим місцем для купання.
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    Гостьовий котедж
    

Гостьовий котедж - це окремий дерв'яний котедж з усіма вигодами при садибі
Сколівська скеля. В кожній кімнаті є двоспальне ліжко, гардеробна шафа, паркет та
килимове покриття.

   

Більш детальний опис гостьового котеджу дивіться тут:

   

https://skole.com.ua/uk/gk.html

      

  Проживання
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https://skole.com.ua/uk/gk.html
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Для проживання пропонуються комфортабельні номери, які знаходяться на другому
поверсі садиби. Це двомісний номер, тримісний номер та двомісний номер покращений, в
якому при потребі є можливість проживання додаткових двох осіб на розкладному
дивані. Усі номери  затишні і світлі. В кожному номері є двоспальне ліжко, розкладні
дивани, шафа для одягу, стільці. При необхідності є окреме дитяче ліжко.

  

На другому поверсі є кімната для відпочинку та кухня. В кімнаті для відпочинку є
телевізор, шафа з книгами, стіл з стільцями та дитячий куток. Із кімнати для відпочинку є
вихід на балкон. Також балкон є в одному з номерів для проживання.

  

Роздільний санвузол (ванна, рукомийник і туалет) також знаходиться на другому
поверсі. В садибі постійно є холодна та гаряча вода.

  

  

  Харчування
  

Кухня знаходиться на другому поверсі садиби «Сколівська скеля» поряд з кімнатами для
проживання. Кухня має кухонні меблі з набором посуду, стіл зі стільцями, холодильник.
Можна готувати їжу на кухні як самостійно, так і за домовленістю (домашня кухня, якісні
продукти).
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Також є друга кухня на першому поверсі, яка переходить у вітальню з каміном.

  

  

  Безкоштовні послуги
    
    -  автомобільна стоянка;  
    -  користування праскою, пральною машиною, феном;  
    -  бібліотека;  
    -  супутникове телебачення, DVD + колекція дисків;  
    -  інтернет Wi-fi;  
    -  дитяче ліжечко;  
    -  дитячі іграшки;  
    -  шахи, шашки;  
    -  батут;  
    -  прибирання кімнат, зміна рушників (2 шт. на особу), - 1 раз на 3 дні, зміна постелі - 1
раз на 7 днів або за домовленістю;   
    -  користування мангалом з дровами.    

    

  

  Послуги за додаткову плату
    
    -  транспортні послуги легковим автомобілем в тому числі до витягів;  
    -  мед та продукти бджільництва з власної пасіки;  
    -  медові вина, настоянки і т.п;  
    -  сауна;  
    -  домашня кухня.  

    

  

  Інфраструктура
  

 6 / 8



Сколівська Скеля

    

    

            Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  До витягів
  

Гірськолижний комплекс Плай  - 21 км.;
Славсько  (Тростян, Погар) - 23 км., Захар Беркут  - 27 км.;
Тисовець, Орявчик - 26 км.

  

    Адреса
  

Львівська область,

  

Сколівський район,

  

м. Сколе,
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uk/karpaty-rest/61-plaviarest/225-gk-play.html
uk/skole-region/14-slavsko/41-about-slavsko.html
uk/karpaty-rest/68-volosanka-rest/248-zaharberkut.html


Сколівська Скеля

вул. Гоголя 17,

  

тел. +38 (097) 711-48-80, +38 (067) 373-02-23

  

  Як доїхати
  

До оселі «Сколівська Скеля» 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 доїхати наступним чином. Якщо їхати з південної
частини міста (Залізничного вокзалу) по вул. Д. Галицького (проїжджаємо повз
ресторан-готель Вівчарик), то не доїжджаючи до центра міста необхідно повернути
направо на вул. Гоголя, де відразу знаходиться Ощадбанк та багатоповерховий будинок.
По вул. Гоголя необхідно проїхати (пройти) кілька десятків метрів. Садиба «Сколівська
Скеля» буде знаходитись по ліву сторону вулиці.

  «Сколівська Скеля» - карта м. Сколе (Схема проїзду):
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