
Апартаменти «Art d'ECO»

  

  Особливості
  

Близько річка. Близько початок дороги до водоспаду Кам'янка.

  

  Опис
  

Апартаменти «Art d'ECO» призначені для проживання та відпочинку в Карпатах та
можуть приймати 4 особи в чотиримісному комфортабельному номері. Знаходяться в
північній частині міста Сколе.

  

Назва «Art d'ECO» походить від мистецької течії на початку XX століття. Саме цей стиль
набув поширення на західноукраїнських землях (у Львові це вілли на вул. П. Мирного та
павільйони Транспорту.

  

В апартаментах (другий поверх будинку) є двоспальне ліжко, розкладний диван, стіл,
стільці, телевізор (супутникове телебачення), вішалка для одягу, полички. Наявна кухня,
в якій є холодильник, електричний чайник, електрична плита, мікрохвильова піч, мийка,
посуд. В кухні можна самостійно приготувати їжу. Апартаменти «Art d'ECO» мають свій
санвузол (туалет, душова кабіна, умивальник).

  

Цілодобово наявні холодна та гаряча (бойлер 80л.) вода. Наявний Інтернет Wi-Fi.

  Фотографії садиби Art d'ECO
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Апартаменти «Art d'ECO»

    Послуги
  Включено у вартість
    
    -  Заміна постелі (при потребі);  
    -  Інтернет Wi-FI;  
    -  Стоянка автомобіля;  
    -  Користування мангалом;  
    -  Користування приладдям для приготування барбекю;  
    -  Користування шахами;  
    -  Можна взяти домашніх тварин;  
    -  Користування пральною машиною, праскою та феном.  

  За окрему плату
    
    -  Трансфер;  
    -  Доставка дров для мангалу;  
    -  Організація догляду за дітьми;  
    -  Організація сауни;  
    -  Послуги таксі.  

  

  До витягів
  

Гірськолижний комплекс Плай  - 22 км.;
Славсько (Тростян, Погар) - 22 км., Захар Беркут  - 27 км.;
Тисовець, Орявчик - 27 км.

  

  Ціни
  

Ціна з особи за добу від 150 грн. влітку (станом на 2017 рік). На Новий Рік будинок можна
орендувати за 1 тис. грн.

  

Безкоштовне проживання дітей до 5-ти років.
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uk/karpaty-rest/61-plaviarest/225-gk-play.html
uk/karpaty-rest/68-volosanka-rest/248-zaharberkut.html
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Ціни та бронювання завжди актуальне на БУКІНГ.КОМ .

  

  Адреса
  

Львівська область,

  

Сколівський район,

  

м. Сколе,

  

вул. Братів Вільшинських, 6/4

  

тел. (097)723-50-13

  

  Як доїхати
  

До апартаментів «Art d'ECO» можна доїхати автомобілем трасою Київ-Львів-Чоп
(М06/Е50) до м.Сколе або будь-яким потягом приміського або міжнародного сполучення у
напрямку до м. Ужгород.

  

Якщо їхати з північної частини міста, то слід навпроти поліклініки повернути вліво на вул.
Братів Вільшинських. Апартаменти Art d'ECO знаходяться з правої сторони вулиці.

  Апартаменти «Art d'ECO» - схема проїзду:
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https://ad.admitad.com/g/83b3b940f718d1f0efa04ee68e9c3f/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fua%2Fart-d-39-eco.uk.html&amp;subid=atrdeco


Апартаменти «Art d'ECO»

  Приватна садиба «Art d'ECO» на Вікімапії - карта м. Сколе:
  

 4 / 5



Апартаменти «Art d'ECO»

  

Примітка: на мапі використовуйте + та - для збільшення та зменшення масштабу.
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