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Гірськолижний комплекс «Плай»

Сучасний гірськолижний комплекс з розвиненою інфраструктурою та європейською
якістю обслуговування. Знаходиться біля міжнародної траси Київ-Львів-Чоп з якісним
покриттям.

  

  Опис
  

Гірськолижний комплекс «Плай» знаходиться в Сколівському районі Львівської області
в самому центрі Карпатських гір. Саме тут Вам запропонують якісний 
зимовий відпочинок у Карпатах
з усіма зручностями.

  

Насамперед тут цікавий відпочинок для любителів катання на лижах та сноубордах.
Тут також є кафе, ресторан, спа-центр, сауни, басейни, тренажерні зали, готелі,
медпункт, автостоянка та інші елементи відпочинкової інфраструктури. Серед послуг є
прокат лижного спорядження та 
лижна школа
для початківців.

  

Слід відмітити, що на території комплексу знаходяться церква святого Арх. Михаїла і
музей Бойківської та Гуцульської культур.

  Опис трас
  

На комплексі для катання на лижах та сноубордах є шість трас, найдовша з яких має
довжину 1200 метрів. Перепад висот становить 260 метрів. Є два чотири крісельні
підйомники  фірми До
ппельмайр
(довжиною кілометр кожен) та один бугель. Бугельний підйомник обладнаний на трасі
для початківців. Також є окрема маленька траса для дітей та дитячий майданчик.
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Гірськолижний комплекс «Плай»

При відсутності природного снігу на трасах виробляється сніг з допомогою спеціальних
снігових гармат виробництва фірми Nivis. А готуються схили з допомогою професійних
ратраків Pisten Bully.

  Музей Бойківської та Гуцульської культур
  

Цікавою особливістю комплексу є музей карпатського побуту та культури. Тут зібрані
різні експонати карпатського життя та побуту, а саме кузня, ткацький та столярний
цехи, бринзарня та інші предмети.

  Церква св. Архистратига Михайла
  

УГКЦ церква святого Арх. Михаїла побудована на території комплексу «Плай» за кошти
його власника. Саме у відкритті цієї церкви в січні 2010 року брав участь Президент
України Віктор Андрійович Ющенко.
Кожен відвідувач комплексу може побувати на святій літургії.
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Гірськолижний комплекс «Плай»

    Проживання
  

Розміщення гостей на комплексі проводиться в двох готелях.

  Готель «Плай»
  

Це триповерховий готель, який розташований в центрі комплексу. В готелі є 42 двомісні
номери, в кожному з яких є LCD-телевізор, туалет, душова, Wi-Fi.

  Готель «Плай» біля шосе
  

Цей готель розташований біля шосе та має 11 двомісних номери. У кожному номері є
LCD-телевізор, туалет, душ, Wi-Fi. На першому поверсі готелю знаходиться ресторан.

  Альтернативне проживання
  

Найближчий приватний сектор знаходиться в селах Плав’я , Орявчик , Орява, Козьова
та 
Коростів
. Детальніше дивіться в розділі 
Проживання
.

  

  Харчування
  

Для ваших послуг працюють два ресторани та два бістро.

  Ресторан «Полонина»
  

Ресторан «Полонина» - це затишний ресторан, де можна смачно скуштувати страви
європейської та української кухні. З панорамних вікон ресторану видно схил гори.
Ресторан працює щоденно з 10:00 до 23:00 години.
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Гірськолижний комплекс «Плай»

  Ресторан «Плай» біля шосе
  

Це затишний ресторан на першому поверсі готелю «Плай» біля шосе.

  Бістро «Верховина»
  

В цьому кафе можна швидко та смачно пообідати українськими стравами, випити
карпатського трав’яного чаю або гарячого вина. Часи роботи щоденно з 09:00 до 18:00
год.

  Бістро на схилі
  

Це бістро знаходиться біля верхньої станції підйомника. Звідси проглядається чудовий
краєвид на Карпатські гори.
Бістро працює щоденно з 09:00 до 17:00 год.

  

  Послуги та інфраструктура
  Школа лижників
  

В школі лижників на Плаї навчаються початківці та підвищують свою майстерність
досвідчені спортсмени. Також тут проводяться всеукраїнські і міжнародні змагання з
гірськолижного і сноуборд спорту. Всі інструктори пройшли навчання по міжнародних
стандартах підготовки інструкторів гірськолижного і сноуборд-спорту ISIA. Серед
інструкторів є майстри спорту та переможці чемпіонатів України (слалом, гігантський
слалом, могул, фрістайл).

  Спа-центр «Шафран»
  

Спа-центр «Шафран» - це цілий комплекс СПА-відпочинку, який містить басейни
(спортивний та розважальний), сауни (інфрачервона, кімната з соляним повітрям,
масажна кімната, фінська сауна, кедрова біо-сауна, душ вражень, льодова кімната,
руська баня, римська баня) , Спа-кабінети (гідромасажний, масажний, таласотерапія,
солярій, фізіотерапевтичний, косметологічний, перукарня, манікюр, педикюр,
спа-капсули, стоматологічний) та тренажерний зал.

  Конференц-зали
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Гірськолижний комплекс «Плай»

  

На території комплексу є два конференц-зали (великий на 112 осіб і малий на 60 осіб.),
які призначенні для проведення ділових зустрічей, конференцій та інших подій. Зали
обладнані проекторами, Wi-fi, аудіо системою та телевізорами з DVD-плеєрами.

  Прокат спорядження
  

На території комплексу «Плай» працює прокат гірськолижного спорядження. Можна
взяти на прокат лижі, сноуборди, шоломи та інше лижне спорядження таких відомих
виробників, таких як Head, Fisher, Rossignol.

  

Автостоянка

  

На території комплексу знаходиться відкритий паркінг. Парковка автомобілів є
безкоштовною.

  

  Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  Ціни на послуги
  

Ціни шукайте в розділі новин:  https://skole.com.ua/uk/news.html

  

  Адреса
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Гірськолижний комплекс «Плай»

Львівська обл.
Сколівський район,
с. Плав'я
Тел.: +38 (03251) 35-162

  

  

  

  Як доїхати
  

До гірсько-лижного комплексу Плай зручно доїжджати автобусом та автомобілем.
Автобуси зі Львова їздять з Головного вокзалу з зупинкою на Автовокзалі, що на вул.
Стрийській.

  

Автомобілем зі Львова необхідно їхати по автомобільній дорозі E471 / E50 Київ—Чоп в
напрямі на Стрий, а потім Сколе. Відстань від міста Сколе становить 22 кілометри, а від
м. Львів - 140 км. За містом Сколе слід проїхати села Коростів, Козьова та Орява.
Комплекс знаходиться рядом з трасою за селом Орява перед селом Плав'я..

  Схема проїзду
  

Проїзд до гірськолижного комплексу «Плай»:

  

Дивитись більшу карту
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https://maps.google.com/maps?q=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5,+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;sll=50.423859,32.424722&amp;sspn=6.034959,16.907959&amp;t=h&amp;hnear=Skole,+Skolivs

