
Садиба «ЖИВИЦЯ»

  

  

  Особливості
  

Розташована поблизу гірськолижних витягів туристичної бази Звенів. При садибі є
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Садиба «ЖИВИЦЯ»

басейн, більярд, сауна.

  

  Опис
  

Приватна садиба "Живиця" знаходиться біля підніжжя гори Дзіна, розміщена на
Сколівських бескидах.

  

З вікон садиби відкривається мальовничий панорамний вигляд на гори.

  

Садиба вміщає 10 комфортабельних номерів, виконаних у місцевому колориті. Біля
будинку є літній басейн, дитячий майданчик, стоянка.

  

До послуг гостей сауна, більярд, велосипеди, кінні прогулянки.

  

  Проживання
  

Номери: Двомісний  стандарт: двоспальне ліжко, столик, вішалка для одягу, супутникове
ТБ, санвузол (душ, туалет, умивальник).

  

У 4-х кімнатах є балкон. Чотиримісний стандарт: двоспальне ліжко, розкладний диван,
столик, шафа для одягу, супутникове ТБ, санвузол (душ, туалет, умивальник, фен),
балкон-тераса.

  

Є можливість для двох додаткових місць - розкладне ліжко.
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Садиба «ЖИВИЦЯ»

      

      

      

      

      

        

  

  Харчування
  

За домовленістю, домашня кухня. Є можливість користуватися кухнею (мікрохвильова
піч, електрочайник).

  

До найближчого ресторану, кафе-бару, магазину - 300 м.

  

  Безкоштовні послуги
    
    -  паркінг;  
    -  користування праскою, феном;  
    -  прибирання кімнат;  
    -  зміна постільної білизни та рушників - за потребою;  
    -  плавальний літній басейн з розсувним павільйоном (11,5 * 4 м);  
    -  можна привозити маленьких домашніх тварин;  
    -  є можливість доставити в деякі номери холодильник;  
    -  Дитячий майданчик.  

    

  

  Послуги за додаткову плату
    
    -  Сауна на 10 осіб - 150 грн./год.;  
    -  транспортні послуги - за домовленістю;  
    -  cпорт / розваги: Більярд - 30 грн. / год;  
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Садиба «ЖИВИЦЯ»

    -  прокат велосипедів, квадроциклів.  

  

  Інфраструктура
  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

  

  Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  До витягів
  

Відстань до гірсько-комплексу "Звенів" - 200м., до підйомника "Плай" - 11 км, до
комплексу "Тисовець" - 2км.
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  Адреса
  

Львівська область 

  

Сколівський район

  

село Орявчик-Мита

  

тел. +380676749069

  

e-mail skole@sleep.lviv.ua

  

  Як доїхати
  

До садиби "Живиця" можна доїхати по трасі Київ-Чоп від Львова 115км, а далі поворот
 праворуч по дороговказу до комплексу "Звенів" - 7км асфальтованою дорогою. 

  Садиба Живиця - карта (Схема проїзду):
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