
Приватна садиба «Зима-літо»

с. Тухолька (гірськолижний комплекс Плай)
+38 (096) 212-82-49, +38 (097) 052-36-74

Розташована біля каплички на верху села Тухолька, звідки проглядаються чудові
краєвиди. Вода в садибі джерельна. Поряд річка та ліс.
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Приватна садиба «Зима-літо»

    Особливості
  

Розташована біля каплички на верху села Тухолька, звідки проглядаються чудові
краєвиди. Вода в садибі джерельна. Поряд річка та ліс.

  

  Опис
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Приватна садиба «Зима-літо»

Приватна садиба «Зима-літо» знаходиться на верху села Тухолька у затишному місці в
2-х кілометрах від траси Київ-Чоп. З однієї сторони звідси близько до Гірськолижного
комплексу Плай (3 км.) та достатньо далеко до міжнародної траси, тому тут тихо та не
чути автомобілів. В Тухольці місцева дорога достатньо якісна, тому до садиби зручний
доїзд. Сюди можна приїздити не тільки взимку покататис
ь на лижах
, але і влітку для повноцінного 
відпочинку у Карпатах
. В садибі може розміститись для проживання 12 осіб в комфортабельних номерах.

  

При садибі є просторе подвір'я та фруктовий сад. Для автомобілів достатньо місця для
парковки та при потребі є окремий гараж. Поряд знаходиться капличка.

  

Опалення садиби котельне. Постійно наявна холодна та гаряча вода (вода подається в
садибу з облаштованого джерела, яке розміщене в лісі за селом на відстані півтора
кілометра).

  

  Проживання
  

В садибі «Зима-літо» для проживання є 5 комфортабельних кімнат, які можуть вмістити
понад 12 осіб.

  

Дві кімнати разом з окремою кухнею та санвузлом утворюють сімейний номер. Це
двомісна та тримісна кімнати, які також мають окремий вхід. Двомісна кімната містить
двомісне ліжко, тумбочку, шафу та телевізор. Тримісна кімната містить двомісне ліжко,
розкладне крісло, тумбочку, шафу та телевізор.

  

В основному будинку знаходяться два двомісні номери та тримісний номер. Усі номери
мають спільний санвузол. Усі номери мають стандартний набір меблів: ліжко, тумбочки,
шафа та телевізор (в тримісному номері ще є розкладне крісло).
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Приватна садиба «Зима-літо»

    Харчування
  

Сімейний номер (двомісна та тримісна кімнати) має свою обладнану кухню. Також є
додаткова кухня в основному будинку.

  

Є можливість замовлення смачної гуцульських та українських страв за домовленістю.
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Приватна садиба «Зима-літо»

  

  Безкоштовні послуги
    
    -  паркінг;  
    -  гараж на один автомобіль;  
    -  супутникове телебачення;  
    -  прибирання кімнат;  
    -  зміна постільної білизни та рушників - за потребою;  
    -  користування мангалом.  

    

  

  Послуги за додаткову плату
    
    -  прокат лиж та лижного спорядження (з доставкою до комплексу Плай);  
    -  сніданок, обід, вечеря за домовленістю (від 30 грн.).  

    

  

  Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  До витягів
  

Відстань до гірського-комплексу "Звенів" - 7 км., до витягів "Плай" - 3 км, до комплексу
"Тисовець" - 9 км.

  

    Адреса
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Приватна садиба «Зима-літо»

  

Львівська область,

  

Сколівський район,

  

село Тухолька,

  

тел. +38 (096) 212-82-49 (Олег), +38 (097) 052-36-74 (Галя)
  +38 (093) 012-15-34, +38 (066) 792-23-76   

  

  Як доїхати
  

До приватної садиби «Зима-літо» можна доїхати по трасі Київ-Чоп від Львова до села
Тухолька (в 2-х кілометрах за гірськолижним комплексом Плай). При в'їзді в село траса
робить поворот на право, якщо їхати зі Львова. Тут навпроти автобусної зупинки зліва є
бічна вулиця, яка тягнеться повз усе село (на перехресті також є хрест). Повертаєте на
цю бічну вулицю, проїжджаєте закусочну (з правого боку), першу церкву (зліва), другу
церкву (з правого боку), потім близько кілометра проїжджаєте доверху.
Садиба «Зима-літо» знаходиться по лівій стороні вулиці. Основним орієнтиром буде
капличка, яка знаходиться поряд з садибою.

  

До села Тухолька можна доїхати будь-яким автобусом в напрямку Мукачево. Це
автобуси Львів-Мукачево, Львів-Тухолька, Львів-Сможе, Стрий-Мукачево (зі Стрия
відправляється в 11.40, зупиняється в Скольому) та інші.

  Садиба «Зима-літо» - карта села Тухолька (Схема проїзду):
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