
Сколівська Скеля - гостьовий котедж

  

  

  Особливості
  

Котедж розташований при садибі Сколівська Скеля  поблизу місця для відпочинку і
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Сколівська Скеля - гостьовий котедж

купання в річці Опір під назвою Скала.

  

  Опис
  

Дерев'яний гостьовий котедж з усіма вигодами для відпочинку в Карпатах. В кожній
кімнаті є двоспальне ліжко, гардеробна шафа, паркет та килимове покриття.

  

На першому поверсі котеджу - обладнана кухня (телевізор, холодильник, чайник, газова
плита, духовка, мікрохвильова піч, столовий і кухонний посуд, два обідніх дерев'яні
столи).

  

На другому поверсі — хол (стіл та крісла), телевізор, 2 двомісні кімнати та 1 трьохмісна
кімната  (двоспальне ліжко та розкладне крісло), санвузол (простора ванна, душ, туалет,
умивальник). З вікон будинку Ви зможете насолодитись чудовим краєвидом Карпат.

  

Опалення: автономне водяне.

  

Водопостачання: холодна та гаряча вода постійно.

  

На облаштованій території – гойдалка, мангал, дерев’яний стіл та лавки.

  

Приємних та незабутніх Вам вражень бажає Садиба «Сколівська Скеля».

  

  Проживання
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    Харчування
  

  

  Послуги, Інфраструктура, Ціни
  

Дивіться опис в садибі Сколівська Скеля:

  

https://skole.com.ua/uk/skolivska-skelya.html

  

  Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline
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  До витягів
  

Гірськолижний комплекс Плай  - 21 км.;
Славсько  (Тростян, Погар) - 23 км., Захар Беркут  - 27 км.;
Тисовець, Орявчик - 26 км.

  

  Адреса
  

Львівська область,

  

Сколівський район,

  

м. Сколе,

  

вул. Гоголя 17,

  

тел. +38 (097) 711-48-80, +38 (067) 373-02-23

  

  Як доїхати
  

До котеджу можна доїхати автомобілем до міста Сколе (траса Київ-Чоп М-06/Е-50). Зі
Львова можна доїхати маршруткою №789 із приміської залізничної станції або звідти
електропоїздами. Також є можливість добратися любим поїздом міжнародного та
місцевого сполучень, які курсують в напрямку Ужгорода.
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В самому місті Сколе до садиби можна доїхати наступним чином. Якщо їхати з південної
частини міста (Залізничного вокзалу) по вул. Д. Галицького (проїжджаємо повз
ресторан-готель Вівчарик), то не доїжджаючи до центра міста необхідно повернути
направо на вул. Гоголя, де відразу знаходиться Ощадбанк та багатоповерховий будинок.
По вул. Гоголя необхідно проїхати (пройти) кілька десятків метрів. Садиба «Сколівська
Скеля - гостьовий котедж» буде знаходитись по ліву сторону вулиці.
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