Готель «Перлина Карпат»

Особливості
На території готелю є літній басейн та сауна з джакузі.
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Опис
Готель «Перлина Карпат» пропонує Вам відпочинок в Славську в комфортабельних
номерах. В готелі є ресторан, бар, конференц-зали (обладнані системою вентиляції,
кондиціонування, аудіосистемою та мультимедіа), сауна з джакузі, більярд, дитячий
майданчик, дитяча кімната, міні-теніс та міні-гольф. На подвір’ї знаходиться літній
басейн.

Взимку готель запрошує любителів катання на лижах. Поблизу є гора Погар , на якій є 2
підйомники довжиною 700м. Схили гори освітлюються також в ночі. Також на відстані
130 метрів від готелю знаходяться ще 2
підйомники
легкої складності довжинами 600м та 1000 м.

Проживання
В готелі «Перлина Карпат» є затишні номери стандарт та люкс.

Одномісний номер
Номер знаходиться на мансарді. В номері: душ, рукомийник, туалет, фен, холодильник,
телефон, ТБ.

Двомісний номер
Цей номер має два розсувні ліжка.. В номері: холодильник, душ, рукомийник, туалет,
фен, телефон, ТБ. Номер прибирається щодня. Більшість номерів в готелі мають балкон.

Номер Напівлюкс
Це унікальний номер в карпатському стилі. Номер прибирається щодня. Більшість
номерів в готелі мають балкон. В номері: душ, рукомийник, туалет, фен, холодильник,
телефон, ТБ.
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Номер напівлюкс сімейний
Цей номер має два розсувні односпальні ліжка та диван. В номері може проживати сім’я,
яка складається з 4-5 чоловік. Номер прибирається щодня.

Номер люкс
Це комфортабельний двокімнатний номер у трьох рівнях. Тут може проживати 4 особи.
Кімната відпочинку має м’який куток, столик та телевізор. Також в номері: душ,
рукомийник, туалет, фен, холодильник, телефон, ТБ. Усі номери «Люкс» мають балкон.
Кімнати прибираються щодня.

Харчування
Ресторан

В ресторані Вам запропонують вишукані страви карпатської кухні, серед яких мамалига,
оселедець в яблуках, карпатські гриби у сметані та відбивна «Тростян».

Бар «Млин»
В барі можна буде скоштувати вареники з маком, медовуху та інші бойківські страви. Бар
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виконаний у неповторному бойківському колориті. Ще особливістю бару є наявність
міні-млину, звідки і назва бару.

Послуги

Включене у вартість
- Проживання.
- Сніданок.

За окрему плату
-

Сауна з джакузі – 350 грн/год.
Настільний теніс – 40 грн/год.
Конференц-зал – від 600 грн/день
Сніданок – 50 грн.
Вечеря – 80 грн.

Інфраструктура

Зв'язок
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Київстар
МТС
Life:)
Beeline

До витягів
Тростян - 4 км.
ФМІ, Політехнік , Погар - 130 метрів.

Ціни
-

Одномісний від 275 грн*
Двомісний від 370 грн*
Напiвлюкс від 410 грн*
Напівлюкс сімейний від450 грн*
Люкс від 550 грн*

Ціни номерів готелю вказані на дві особи зі сніданком.

Адреса
Львівська обл.
Сколівський район,
Славське, вул. І.Франка, 43-б,
ТзОВ "Резорт Перлина Карпат"
+38 (050) 315-11-60
+38 (032) 297-15-16, 297-01-16,
+38 (050) 315-11-41
офіс у Львові: вул. Шота Руставелі, 7, кім. 221, т. у Львові 032 297 15 16

Як доїхати
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До готелю «Перлина Карпат» можна доїхати автомобілем — по основній трасі
Львів-Чоп. За містом Сколе перед селом Коростів потрібно повернути наліво (біля
мотелю «Святослав»). Їхати до Славська. Готель знаходиться по правій стороні дороги
(приблизно за 1 км від початку села).

Славське карта (Схема проїзду):

Переглянути більшу мапу
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