
Готель «Золота форель»

  

  

  Особливості
  

Знаходиться на території однойменного Розважально-оздоровчого комплексу «Золота
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форель»  на березі річки Бутивля. Зручний
доїзд – поряд траса Київ-Львів-Чоп. При готелі є комплекс оздоровчих процедур.
Широкий спектр послуг – від риболовлі до корпоративів.

  

  Опис
  

Готель «Золота форель» - це триповерховий готель, який знаходиться на території
Розважально-оздоровчого комплексу «Золота форель» в селі Коростів біля траси
Київ-Львів-Чоп. В готелі є затишні одномісні та двомісні номери типу стандарт та
напівлюкс. Усі номери обладнані якісними меблями та усім необхідним для відпочинку:
ліжко, Вішаки для одягу, кондиціонер, телефон, телевізор (супутникове телебачення),
інтернет (Wi-Fi), душ, фен. Кімнати в готелі охайні і завжди прибрані.

  

На першому поверсі готелю «Золота форель» є кімнати з оздоровчими процедурами:
Фітодіжка, Фітованна, Гідромасажна ванна, Мінеральна ванна, Ozonomatik та Масаж.

  

Примітка: в номерах готелю заборонено куріння сигарет, наркотиків або кальян, та
утримання домашніх тварин..

  

  Проживання
  

Для Вас доступні одномісні та двомісні номери типу стандарт, покращений стандарт та
півлюкс.
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  Стандарт одномісний
  

В номері: ліжко, Вішаки для одягу, кондиціонер, телефон, телевізор (супутникове
телебачення), інтернет (Wi-Fi), санвузол (туалет, умивальник, душова кабіна).

  

Кількість номерів: 3.

  Стандарт двомісний
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В номері: двоспальне ліжко, Вішаки для одягу, кондиціонер, телефон, телевізор
(супутникове телебачення), інтернет (Wi-Fi), санвузол (туалет, умивальник, душова
кабіна).

  

Кількість номерів: 4.

  Покращений двомісний стандарт
  

В номері: двоспальне ліжко, диван (може використовуватись як додаткове ліжко-місце),
вішаки для одягу, кондиціонер, телефон, телевізор (супутникове телебачення), інтернет
(Wi-Fi), санвузол (туалет, умивальник, душова кабіна).

  

Кількість номерів: 4.

  Півлюкс
  

В номері: двоспальне ліжко, диван (може використовуватись як додаткове ліжко-місце),
вішаки для одягу, кондиціонер, телефон, телевізор (супутникове телебачення), інтернет
(Wi-Fi), санвузол (туалет, умивальник, душова кабіна).

  

Кількість номерів: 2.

  Сімейний номер
  

В номері: двоспальне ліжко, диван (може використовуватись як додаткове ліжко-місце),
вішаки для одягу, кондиціонер, телефон, телевізор (супутникове телебачення), інтернет
(Wi-Fi), санвузол (туалет, умивальник, душова кабіна).

  

Кількість номерів: 2.
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  Харчування
  

Харчуватись можна в колибі та ресторані, які знаходяться на території комплексу.
Колиба знаходиться навпроти будівлі готелю на відстані 20 метрів. Колиба має камін та
барну стійку. Поряд є альтанки для відпочинку та мангал. Мангали та барбекю також
знаходяться поряд з рестораном, який розміщений між водоймами, в яких є форель. Цю
форель можна тут впіймати на вудку та приготувати. Також рибу можуть вам
приготувати в колибі за окрему символічну платню.

  

Ресторан тут справді шикарний. Він має свій стиль та харизму. Детальніше ресторан
описаний у відповідному розділі:

  

https://skole.com.ua/uk/skole-region/31-korostiv/186-rzolota-forel.html .

  

  Лікування
  

На першому поверсі готелю розташований Комплекс оздоровчих процедур, в якому для
покращення вашого здоров’я доступні такі кабінети: Фітодіжка, Фітованна,
Гідромасажна ванна, Мінеральна ванна, Ozonomatik та Масаж. Усі ці процедури мають
свої унікальні цілющі впливи на організм.

  

  Фітодіжка з карпатськими травами
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Фітодіжка дуже ефективна при очищенні організм від шлаків, токсинів, канцерогенів,
солей важких металів. Завдяки лікувальним парам фітодіжку застосовують для
очищення шкіри, покращення серцево-судинної системи та гормональної системи,
зменшення ваги.

  

Фітодіжка є ефективним спобосом розслаблення організму, зняття втоми та стресу.

  Фітованна
  

Фітованна має свою ефективність завдяки фітоцидам, які потрапляють у ваш організм
через шкіру. Приймаючи фітованну Ви підвищите імунітет до простудних захворювань.

  

В готелі є 4 види фітованн:

  «Антистрес»
  

Ця фітованна розслабляє, заспокоює, допомагає при безсонні, покращує настрій і
психоемоційний стан.

  «Чиста шкіра»
  

Ефективна при вуграх, гнійничкових захворюваннях шкіри, надмірній пітливості тіла,
шкірному свербіжі, екземі, алергічних дерматитах.

  «Здорові суглоби»
  

Має протизапальний, болезаспокійливий ефект. Ця фітованна застосовується при
травмах опорно-рухового апарату, пошкодженні м’язів, захворюванні суглобів.

  «Хвойна»
  

Заспокоює, знімає дратівливість і втому, знімає головний біль, покращує сон, покращує
стан дихальної системи та укріплює імунітет.

  Гідромасажна ванна
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Гідромасаж ефективний при захворюваннях опорно-рухового апарату, периферійної
нервової системи, дисфункції кишківника. Він покращує обмін речовин, пружність шкіри,
позитивно впливає на настрій і загальний стан людини.

  Мінеральна ванна
  

Для мінеральної ванни використовується вода з джерела сірководневої мінеральної
води, яке розміщене поблизу розважально-оздоровчого комплексу «ЗОЛОТА ФОРЕЛЬ».
Такі ванни підвищують стійкість організму до стресу, пришвидшують розсмоктування у
вогнищі запалення, активують кровотворні та регенераційні процеси, позитивно
впливають на міокард – серцевий м’яз.

  Масаж
  

У розважально-оздоровчому комплексі «ЗОЛОТА ФОРЕЛЬ» є масажист.

  

  Послуги
  Включене у  вартість
    

    
    -  Сніданок у Колибі;  
    -  Прибирання номерів;  
    -  Супутникове телебачення;  
    -  Телефон (внутрішній зв’язок);  
    -  Фен;  
    -  Інтернет (Wi-Fi);  
    -  При необхідності можливе додаткове облаштування номеру (додаткові: подушка,
ковдра, ліжко);   
    -  Відвідування тренажерного залу.  

    

  За окрему плату
    
    -  Пральня;  
    -  IP-Телефонія (міжміський та міжнародний зв'язок);  
    -  Легке нічне меню;  
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    -  Прокат: настольні ігри (карти, нарди, шахи, шашки);  
    -  Книги;  
    -  Бронювання;  
    -  Організація трансфер.  

  

  Інфраструктура
    
    -  Колиба.  
    -  Ресторан.  
    -  Дитячий майданчик.  
    -  Чан з мінеральною водою.  
    -  Кімнати з комплексом оздоровчих процедур.  
    -  Автостоянка.  
    -  Альтанки та мангали.  
    -  Джерело з прісною водою.  
    -  Стави з містками.  
    -  Містки для риболовлі.  
    -  Риболовля та прокат риболовного спорядження.  
    -  Магазин сувенірів та народного мистецтва.  
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  Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  До витягів
  

Гірськолижний комплекс Плай - 13 км.;
Славсько - 16 км.;
Тисовець, Орявчик - 18 км.

  

  Ціни
  Ціни на проживання в готелі
  

Вартість номерів залежить від періоду

  

Вартість номерів завжди актуальна на booking.com (можна забронювати номер):

    

Золота Форель на booking.com .

    

Діти до 5 років проживають безкоштовно.

  

Ціна проживання дітей у віці від 4 до 10 складає 30% від звичайної ціни.

  

Вартість облаштування додаткового місця для дорослих і дітей віком від 5 років,
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становить 150 грн.

  

Зверніть увагу, що номери не включають в себе:

  

Ванна.

  

Міні бар.

  

Холодильник.

  

Заборонені (і суворо дотримуватися) в готелі "ЗОЛОТА ФОРЕЛЬ"

  

Куріння сигарет, наркотиків або кальян

  

Тварини

  

  Адреса
  

Львівська обл. ,

  

Сколівський район,

  

с.Коростів,
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662 км траси Київ – Чоп

  

044 374-05-72

  

(067)889-69-99

  

  Як доїхати
  

До Готелю «Золота форель» можна доїхати по трассі Київ–Львів–Чоп (М-06/Е-50; 662-ий
кілометр) до села Коростів (45 км. від Трускавця і 5 км. від м.Сколе). В селі за мостом
через річку Бутівля на повороті за знаком «ЗОЛОТА ФОРЕЛЬ» повертаємо праворуч..

  Схема проїзду
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