
Садиба Мрія

  

  

  Особливості
  

Садиба розташована в центрі міста Сколе недалеко від старовинної дерев'яної церкви
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Святого Пантелеймона.

  

  Опис
  

Приватна садиба «Мрія» - це двоповерховий будинок з чотирма кімнатами для
відпочинку в Карпатах, який розташований в тихому місці на вулиці Івана Франка біля
центру міста Сколе. Звідси недалеко знаходяться усі магазини та інша інфраструктура.
Біля міста Сколе для відпочинку в Карпатах є дуже багато цікавих місць: гора 
Парашка
(та хребет з чудовими краєвидами), річка Опір, міське озеро, Павлів Потік, водоспад 
Кам'янка
, 
палац Гредлів
, навколишні ліси з грибами та ягодами та ін. В гірськолижний сезон місто Сколе зручне
тим, що тут завжди є вибір на який гірськолижний курорт поїхати - Славське або Плай.

  

На подвір'ї садиби «Мрія» є фруктовий сад, альтанка та гойдалка. З самого подвір'я
добре проглядаються гірські схили гори Чудилів над річкою Опір (в кількох кілометрах
від цієї гори знаходиться відомий водоспад Кам'янка ).

  

Водопостачання: завжди є холодна та гаряча вода.

  

  Проживання
  

Садиба Мрія може приймати 11 чоловік для проживання: чотиримісна кімната (двомісний
розкладний диван, два розкладні крісла, телевізор), тримісна кімната (двомісний диван,
ліжко, шафа для одягу) і дві двомісні кімнати (одна з двоспальним ліжком, шафою
телевізором, інша з двома односпальними ліжками, телевізором). Усі кімнати для
проживання знаходяться на другому поверсі. Також на другому поверсі є санвузол
(туалет і умивальник). На першому поверсі будинку знаходиться кухня, санвузол
(умивальник, душ, ванна, туалет, пральна машина) та кімнати господарів садиби.

  

  Третій поверх садиби МРІЯ має хол (холодильник, електро-чайник, стіл зі стільцями),  
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двомісну кімнату з санвузлом(шафа для одягу, двоспальне ліжко, комод, телевізор;
санвузол — душ, туалет, умивальник).

  

    

   

   

   

  

  

    

   

     

   

     

       

  

  Харчування
  

Для харчування є обладнана кухня (холодильник, стіл з стільцями,  мікрохвильова піч,
газова плита, електричний чайник, посуд). На відстані 200 метрів є декілька кафе та
ресторанів.

  

  Послуги
    
    -  автомобільна стоянка;  
    -  виклик таксі;  
    -  користування пральною машиною, праскою, феном;  
    -  супутникове телебачення, Wi-Fi, інтернет;  
    -  зустріч та трансфер із залізничного вокзалу;  
    -  екскурсії — за попередньою домовленістю;  
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    -  походи в гори, збирання грибів та ягід.  

  

  Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  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. Ів.Франка 15а,
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тел. +38 (067)-59-33-087

  

  Як доїхати
  

До приватної садиби «Мрія» можна доїхати залізницею — до станції Сколе будь-яким
поїздом приміського або міжнародного сполучення у напрямку міста Ужгород.

  

Маршруткою — зі Львова від автостанції №8 (біля залізничного вокзалу) до міста Сколе.

  

В самому місті Сколе до садиби«Мрія» 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 зелений міні магазин автотоварів,
Ощадбанк та багатоповерховий будинок. По вул. Гоголя необхідно проїхати (пройти)
кілька десятків метрів і повернути ліворуч в першу вулицю. Це буде вулиця Івана Франка.
По цій вулиці необхідно пройти кілька метрів і садиба Мрія буде знаходитись праворуч.
Загалом вул. Ів. Франка є паралельною до основної вулиці Д. Галицького, тому якщо Ви
повернете раніше або пізніше, то слід мати це на увазі.

  

Також господар організовує трансфер до садиби.

  Приватна садиба «МРІЯ» - карта м. Сколе (Схема проїзду):
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