
«Бойківська оселя»

  

м. Сколе
+38 (097) 909-27-77
Розміщена в центрі міста. В садибі є басейн, сауна та камін.
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«Бойківська оселя»

    Особливості
  

Розміщена в центрі міста. В садибі є басейн, сауна та камін.

  

  Опис
  

«Бойківська оселя» - це 2-х поверховий будинок з комфортними номерами, де можна
відпочити у Карпатах. 
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«Бойківська оселя»

    

  Зупинившись у нас, Ви зможете насолодитись чудовим відпочинком та затишком оселі.
З вікон будинку Ви зможете бачити, як сонячні промені торкаються верхівок смерек. Тут,
в оточенні невеликого саду, дивним чином відчуваєш насолоду від п’янкого свіжого
повітря, краси гір.

  Розділений з друзями вечір біля розпаленого вогню в каміні підніме Вам настрій, Ви
відчуєте повний релакс, відвідавши сауну. Зручні комфортні кімнати, обладнані
сан.вузлами забезпечать повноцінний відпочинок. Можлива організація виїзду на
найцікавіші туристичні об’єкти.

  Побувавши тут, Ви захочете повернутись сюди ще раз, щоб наповнитись незабутніми
враженнями, отримати життєву силу та душевну рівновагу.  

  

  На 1 поверсі розміщені прихожа, кухня, вітальня, сауна, басейн, сан.вузол, камін,
телевізор, підігрів підлоги. На 2 поверсі - 4 двомісні кімнати, три із них із сан. вузлами.
Загалом приймаємо до 10 чол.

  

  Проживання
  

Для проживання при садибі є чотири двомісні номери, які розміщені на другому поверсі.
Три номери мають власні санвузли. Кількість місць - 8-10.
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«Бойківська оселя»

  

  Харчування
  

Індивідуальне харчування - кухня (кухонні меблі, газова плита, мікрохвильова піч,
холодильник, електричний чайник, посуд, посудомийка)

  

    

      

  

  Послуги
  Включене у вартість
    
    -  Wi-Fi Інтернет;   
    -  стоянка автомобіля;  
    -  зустріч на вокзалі;  
    -  Користування праскою, феном;  
    -  Супутникове телебачення;  
    -  Прибирання кімнат;  
    -  Зміна постелі та рушників (два шт. на особу) — при потребі.  

  За окрему плату
    
    -  Сауна на 4-5 чол., в приміщенні, поруч невеличкий басейн, душ.  
    -  Перевезення мікроавтобусом - 8 місць.  

  

  Інфраструктура
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«Бойківська оселя»

      

      

  

  Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  До витягів
  

Гора Житня (біля об'їзної траси в с. Сколе) - 800 м.;
Гірськолижний комплекс Плай - 21 км.;
Славсько - 23 км.;
Тисовець, Орявчик - 26 км.

  

  Адреса
  

Львівська обл.
82600,
м. Сколе,
вул. Д. Галицького, 65-а/1
Тел.: +38 (097) 909-27-77 
info@event.lviv.ua

  

  Як доїхати
  

Зі Львова до Сколе можна доїхати поїздом або маршруткою (110км).  Траса
Львів-Ужгород, 110км.  
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«Бойківська оселя»

  Схема проїзду
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