Садиба «У Ґави»

Особливості
Розміщена в центрі міста Сколе біля костелу та церкви.

Опис
Садиба «У Ґави» - це 2-х поверховий будинок з комфортними номерами, де можна відп
очити у Карпатах
. Садиба розміщена біля центральної площі міста, де поряд костел та старовинна
дерев'яна церква. На території садиби є садок для відпочинку.
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В садибі опалення - автономне. Постійно є гаряча та холодна вода.

Проживання
Для проживання при садибі є два двомісні номери та чотиримісний номер. Кількість місць
- 8.

Перша двомісна кімната розміщена на 1-му поверсі будинку. В кімнаті розкладний диван,
шафа для одягу, стіл зі стільцями, телевізор. Також на поверсі є роздільний санвузол
(ванна, умивальник та туалет).

Друга двомісна кімната та чотиримісна кімната розміщені на 2-му поверсі.
В чотиримісній кімнаті: два двоспальні ліжка, шафа для одягу, стіл зі стільцями.
В двомісній кімнаті: розкладний диван, стіл зі стільцями, телевізор, санвузол — душова
кабіна, туалет, умивальник.

Харчування
При садибі є кухня, де можна самостійно приготувати їжу. Кухня розміщена на 1-му
поверсі будинку та має окремий вхід. Кухня обладнана газовою плитою, мікрохвильовою
піччю, холодильником, містить електрочайник, посуд, мийка, обідній стіл з стільцями.
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Поряд є кафе та магазини.

Послуги

Включене у вартість
-

Wi-Fi Інтернет;
Стоянка автомобіля;
Виклик таксі;
Можна привозити домашніх тварин;
Прибирання кімнат;
Зміна постелі та рушників — один раз на 5 днів.

За окрему плату
-

Сауна (ціни за домовленістю);
Послуги солярію (3 грн за 1 хв. );
Прання та прасування одягу (ціни за домовленістю);
Транспортні перевезення.

Інфраструктура

Зв'язок
Київстар
МТС
Life:)
Beeline

До витягів
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Гора Житня (біля об'їзної траси в с. Сколе) - 700 м.;
Гірськолижний комплекс Плай - 22 км.;
Славсько - 24 км.;
Тисовець, Орявчик - 27 км.

Ціни
100 грн./доба з особи. Можливі знижки за домовленістю.

Адреса
Львівська обл.

м. Сколе

вул. С. Наливайка, 6

Тел.: +38 (067) 672-48-19

+38 (096) 749-07-91

+38 (03251) 2-23-09
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Як доїхати
Зі Львова можна доїхати поїздом до станції Сколе або маршруткою. Траса
Львів-Ужгород, 110км.

В місті Сколе, якщо їхати або йти від приміського вокзалу, то необхідно пройти
центрально вулицею Данила Галицького в центр міста до майдану Незалежності
(центральна площа міста Сколе). За майданом Незалежності бере почато інша
центральна вулиця Стрийська. Вам необхідно пройти трошки цією вулицею і повернути
ліворуч в першу бічну вулицю (біля церкви). Це буде вулиця Наливайка, де знаходиться
садиба «У Ґави».

Схема проїзду
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