
Садиба «ЗЕЛЕНА»

        

  

  Особливості
  

Зручне розташування 200 м від залізничного вокзалу та центру міста.

  

  Опис
  

Новий триповерховий будинок на 8-10 осіб з автономним водяним опаленням. На подвір'ї
є альтанка, мангал, гойдалка.
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Садиба «ЗЕЛЕНА»

  

  Проживання
  Другий поверх
  

Дві 2-місні кімнати (2-спальний розкладний диван, шафа для одягу) та кухня (газова
плитка, мікрохвильовка, електрочайник, холодильник, пральна машинка, посуд).  В одній
з кімнат є ба
лкон
, в іншій — розкладний диван (додаткові місця). 
Санвузол 
на поверсі — туалет та душ окремо.

  

  Третій поверх
  

Одна 2-місна (2-спальне ліжко, шафа для одягу) та одна 4-х місна (два розкладні дивани,
шафа для одягу) кімнати.
В кожній кімнаті є телевізор (TV-SAT). На третьому поверсі є балкон.
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Садиба «ЗЕЛЕНА»

    Харчування
  

Сніданок — за домовленістю. Домашня кухня.
Можна користуватись кухнею, яка є повністю обладнана (газова плитка, мікрохвильовка,
електрочайник, холодильник, посуд).
До найближчого кафе — 180 м, а до магазину — 120 м.

  

  

  Послуги
  Включене у  вартість
  

Паркінг, гараж для авто, користування пральною машинкою, праскою та феном.

  

Прибирання кімнат та зміна рушників, зміна постелі (за потребою).

  За окрему плату
  

Сауна з кімнатою відпочинку на 4 особи.

  

Екскурсії: водоспад Кам'янка , Угрицькі скелі, фортеця Тустань  — за домовленістю.
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uk/papers/13-turizm/63-kamynka.html
uk/skole-region/24-urich/72-tustan.html


Садиба «ЗЕЛЕНА»

  

  Інфраструктура
  

  

  Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  Ціни
  

Ціни на проживання за домовленістю.
Котедж повністю — за домовленістю.

Для дітей до 5 років — безкоштовно.
Існують знижки для груп та на довготривале проживання (за домовленістю).
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Садиба «ЗЕЛЕНА»

Адреса
  

Львівська область,
м. Сколе, 
вул. Стуса, 10-а

  

Забронювати номер: https://skole.com.ua/booking.com.htm

    

    Як доїхати
  

До приватної садиби «ЗЕЛЕНА» можна доїхати автомобілем трасою Київ-Львів-Чоп
(М-06/Е-50) до міста Сколе.

  

Зі Львова можна доїхати маршруткою від автостанції №8 (біля залізничного вокзалу)
до м. Сколе.

  

Місто Сколе має добре залізничне сполучення. Тому зручно добиратись  будь-яким
поїздом приміського або міжнародного сполучення в напрямку  Ужгорода.

  Схема проїзду
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