
Садиба «Карпатська Мрія»

  

  

  Особливості
  

Розміщена біля костелу в центрі міста. Наявні сауна та камін.
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Садиба «Карпатська Мрія»

  

  Опис
  

Садиба «Карпатська Мрія» розміщена в центрі міста Сколе між польським костелом та
центральною Сколівською поліклінікою. Поряд знаходиться центральна площа з усією
інфраструктурою (адміністративні будівлі, супермаркет Рукавичка, кафе, магазини).
Відстань до річки та лісу - 400 метрів.

  

Садиба одночасно може приймати 8-10 чоловік в комфортабельних номерах.
Проживання в садибі на другому поверсі (4-ри місний та 6-ти місний номери). При
необхідності є можливість організації (за попередньою домовленістю) додаткових місць в
прохідній кімнаті на другому поверсі, в кімнаті з каміном на першому поверсі та в
трьох-місній кімнаті над сауною (розміщена окремо). Номери на другому поверсі мають
свій окремий санвузол (без душової кабіни). Також є окремий санвузол з душовою
кабіною на першому поверсі будинку. Шестимісний номер на другому поверсі має свій
балкон, з якого видно церкву на фоні навколишніх гір.

  

На подвір'ї садиби Карпатська Мрія розміщені мангал, гойдалка та дві альтанки для
відпочинку. Сауна знаходиться в окремому приміщенні. Сауна містить свій санвузол та
кімнату для відпочинку.

  

Парковка розташована на подвір'ї з переднього фасаду будинку Карпатська Мрія і
розрахована на 2-3 автомобілі. 
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Садиба «Карпатська Мрія»

    Харчування
  

Для харчування є повністю обладнана кухня (для самостійного приготування їжі) та
їдальня. За домовленістю можна замовити сніданок, обід та вечерю. Так, як садиба
розміщена в центрі міста, то поряд є також багато кафе та супермаркет «Рукавичка»
(300 метрів).

  

  Послуги
  Включено у вартість
    
    -  Заміна постелі - 1 раз на 5 днів;  
    -  Паркінг;  
    -  Інтернет Wi-FI;  
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Садиба «Карпатська Мрія»

    -  користування мангалом;  
    -  Користування пральною машиною, праскою, феном.  

  За окрему плату
    
    -  Сауна (100 за годину. Мінімальний час - 2 години);  
    -  Можна купити настойку на Калгані;  
    -  Можна купити карпатські чаї;  
    -  Виїзд мікроавтобусом в літній період на озеро Синевир, фортецю Тустань,
водоспад Кам'янка.   

  

  Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  До витягів
  

Гірськолижний комплекс Плай  - 22 км.;
Славсько (Тростян, Погар) - 24 км., Захар Беркут  - 27 км.;
Тисовець, Орявчик - 27 км.

  

  Адреса
  

Львівська область,

  

Сколівський район,

  

м. Сколе,
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uk/karpaty-rest/61-plaviarest/225-gk-play.html
uk/karpaty-rest/68-volosanka-rest/248-zaharberkut.html


Садиба «Карпатська Мрія»

  

вул. Котляревського, 4а

  

тел. +38(096)748-32-10, +38(096)035-14-45, +38(093)657-26-84.

  

  Як доїхати
  

До садиби «Карпатська Мрія» можна доїхати автомобілем трасою Київ-Львів-Чоп
(М06/Е50) до м.Сколе або будь-яким потягом приміського або міжнародного сполучення у
напрямку до м. Ужгород. Зі Львова можна доїхати маршруткою №789 від автостанції №8
(з приміського вокзалу) до м. Сколе. Можна вийти як на зупинці біля поліклініки та і біля
Рукавички. Хоч садиба «Карпатська Мрія» має адресу на вул. Котляревського, проте
вхід до неї розміщений поряд з вулиці Шашкевича, 8 (білий цегляний трьохповерховий
будинок). Загалом господарі можуть ваз зустріти біля костелу та провести до садиби.

  Приватна садиба «Карпатська Мрія» - карта м. Сколе (Схема
проїзду):
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