
База відпочинку Царинка

  

  

  Особливості
  

Розташована в мальовничій долині гірської річки Рожаночка.
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База відпочинку Царинка

  

  Опис
  

База відпочинку Царинка - це відпочинковий комплекс, який складається з кількох
комфортабельних котеджів, що розміщені на березі гірської річки 
Рожаночка
. Знаходиться база відпочинку в кількох кілометрах від села 
Нижня Рожанка
(1,5 км. до міста 
Славське
). Усі номери повністю укомплектовані усім необхідним для проживання. Загалом база
Царинка може приймати до 79-ти чоловік в номерах люкс, напівлюкс, стандарт та
сімейного типу.

  

На базі є дитячий майданчик, баня на дровах, більярд, альтанки та мангали, басейн,
волейбольне поле та міні-футбольне поле. Є тенісні столи.

  Дитячий табір
  

На відпочинок в базу Царинка приймаються діти у віці 8-13 років у дитячий табір.
Обов'язково діти повинні мати 
путівку, довідку про медогляд та щеплення. 
Мінімальний термін перебування 7 днів. Дітям в нас пропонують активний відпочинок
(більярд, теніс, прогулянки, волейбольне поле, риболовля, дискотека) та дозвілля
(навчання приготуванню їжі, уроки англійської мови, уроки малювання та ремесла).

  

  Проживання
  

База відпочинку Царинка пропонує проживання в номерах люкс, напівлюкс, стандарт
та сімейного типу. Котеджі для проживання дерев'я
ні  з
опаленням та постійним водопостачанням. Є телебачення.
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База відпочинку Царинка

    Харчування
  

База відпочинку Царинка має кафе та ресторан. Вам запропонують натуральну їжу
української та європейської кухні.

  

  Інші послуги
    
    -  Підйом автомобілями на гору Високий Верх;  
    -  Риболовля;  
    -  Приготування ухи на ватрі;  
    -  Велосипеди та квадрацикли;  
    -  Екскурсії;  
    -  Катання на конях.  

    

  

  Інфраструктура
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База відпочинку Царинка

  Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  До витягів
  

Тростян  - 1700 метрів.
ФМІ, Політехнік , Погар  - 1400 метрів.

  

  Ціни
  

Ціни та бронювання тут:  https://skole.com.ua/zarinka_ua.htm

  

  Адреса
  

Львівська обл.
Сколівський район,
с. Нижня Рожанка
+38 (050) 315-84-23
Лінк для бронювання без додаткових комісій: https://skole.com.ua/zarinka_ua.htm

  

  Як доїхати
  

До бази відпочинку «Царинка» зручно доїхати автомобілем – по трасі Київ-Львів-Чоп
(М-06/Е-50). Якщо їхати зі Львова, то в кількох кілометрах за м. Сколе (перед с. 
Коростів
) повернути наліво на дорогу м.
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Славське
. Після повороту потрібно проїхати близько 20 км в напрямку Славського. За в кількох
кілометрах за селом Тухля знову повертаємо наліво. 

  Рожанка (Славське) карта (Схема проїзду):
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