Котедж «Моцар»

Особливості
Котедж «Моцар» розташований в центрі села Козьова поблизу джерела. Проживання з
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домашніми тваринами можливе за домовленістю; Куріння в будинку заборонено.

Опис
Запрошуємо відпочити в новому 2-х поверховому котеджі з дерев'яного зрубу.
Прекрасний варіант для тих, хто цінує домашній комфорт під час відпочинку. Котедж
знаходиться на височині, з якої відкривається чудовий краєвид гір і лісу. Красиве,
мальовниче, тихе місце в екологічно чистому районі. У декількох кілометрах знаходяться
головні гірськолижні комплекси Львівській області: «Плай», «Звенів», «Тисовець»,
«Орявчик». Зручний під'їзд з траси «Київ-Чоп» (з'їзд з траси 200 м, дорога викладена
щебенем). Поруч знаходиться продуктовий магазин і джерело джерельної питної води.

Все для вашого комфорту
- Територія садиби огороджена високим дерев'яний парканом. Є великий гараж для
автомобілів, лазня, зона барбекю з мангалом і піччю, альтанка, гойдалка та ін.
- Затишний будинок, два поверхи, підлоги з підігрівом, камін, супутникове ТБ, Wi-Fi.
- Дві однакові спальні з виходом на просторий світлий балкон, звідки видно чудові
карпатські пейзажі (зручне велике двоспальне ліжко, шафа для одягу, тумбочка,
туалетний столик з дзеркалом, телевізор, праска. Надається спальне приладдя).
- Додаткові місця (вітальня, хол, балкон - розкладні двоспальні дивани).
- Два с вузла з душовими кабінами (гаряча і холодна вода. Пральна машина. Сушарка
для рушників. Надаються лазневі приналежності).
- Кухня (вся необхідна побутова техніка, посуд, посудомийна машина, великий
двокамерний холодильник, телевізор).
- Вітальня (простора, два виходи на вулицю, камін, телевізор, диван, великий
овальний стіл для дружньої компанії, дерев'яні стільці, крісло-качалка з лози).
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Послуги

Включено у вартість
- Парковка автомобіля (є можливість тримання автомобіля в гаражі);
- Супутникове телебачення;
- Користування мангалом.

За окрему платню
- Баня - від 150 гр / год (залежить від кількості людей).
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Зв'язок
Київстар
МТС
Life:)
Beeline

До витягів
Гірськолижний комплекс «Плай» - 6,5 км, «Тисовець» - 10 км, «Звенів» - 8,5 км,
«Орявчик» - 6 км, «Славсько» - 32 км.

Ціни
2500 грн. / доба за оренду всього котеджу (весна, літо, осінь);

3500 грн. / доба за оренду всього котеджу (зимовий період);

Можлива довгострокова оренда (надається знижка, ціна договірна) або знімання
окремої кімнати (ціна договірна).

Примітка
Шановні гості, щоб гарантувати бронювання, Вам необхідно внести заставу в розмірі не
менше 500 гр. за допомогою банківського переказу.

Адреса
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Львівська обл., Сколівський р-н, село Козьова.

Тел. 063-206-62-25, 097-791-65-94.

Як доїхати
До будинку можна доїхати автомобілем трасою Київ-Чоп (М-06 / Е-50) до с. Козьова,
(670км.) Зі Львова можна дістатися маршруткою в напрямку «Мукачево-Ужгород» від
автостанції (біля залізничного вокзалу). Також зручно добиратися будь-яким поїздом в
напрямку Ужгорода.

Схема проїзду
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