
Котедж «Зарінок»

  

  

  Особливості
  

Знаходиться біля річки. В котеджі є сауна з басейном.
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  Опис
  

Котедж «Зарінок» - це сучасний двохповерховий будинок, який розташований біля
мосту через річку Опір . Саме тут біля річки є відома галявина, яка є
улюбленим місцем для відпочинку. Ця галявина має назву «Зарінок», від якої походить
назва цього котеджу. Поряд знаходиться міське озеро та 
«Павлів потік»
.
А навпроти котеджу є відоме серед Сколівчан місце для купання під назвою 
«Скала».

  

До ваших послуг на другому поверсі є номери люкс та стандарт з балконами на другому
поверсі котеджу з доступом до WiFi-інтернету. В будинку є кімната, яка має барну стійку,
акваріум, розкладний диван та камін. Все оформлено в мисливському стилі. Призначення
вітальні – це прийом гостей.

  

В котеджі є сауна з басейном. В басейні є можливість підігріву води. В сауні також є
душ та кімната для відпочинку з столиком. Сауна оформлена з предметами мисливського
інтер’єру та має стіни у вигляді річкового каміння, що надає їй неповторний вигляд. На
подвір’ї є альтанка та мангал.

  

В будинку є автономне опалення та цілодобова гаряча та холодна вода. Господарі
котеджу живуть на 1-му поверсі.

  

  Проживання
  

Для проживання в будинку є один 3-хмісний номер люкс та три номери типу стандарт.

  Люкс 4-хмісний
  

Номер містить 2-хмістне ліжко та двомісний розкладний диван. Також в номері є
тумбочки, шафа, телевізор та журнальний столик. Є вихід на балкон. В номері є окремий
санвузол з ванною.
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  3-хмісний стандарт
  

Номер містить один двомісний диван, розкладне крісло, телевізор, тумбочку та шафу для
одягу.

  

  4-хмісний стандарт
  

Номер містить один розкладний диван (на двох людей), двомісне ліжко, телевізор,
тумбочку та шафу для одягу. Є вихід на балкон.

  

  3-хмісний стандарт
  

Номер містить двохмісне ліжко, розкладний диван, телевізор, стілець та шафу для одягу.
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Є вихід на балкон. Усі номери типу стандарт мають спільний санвузол з ванною на
поверсі.

  

  3-хмісний номер з каміном на дровах
  

Номер розміщений на 1-му поверсі. В номері є диван, камін на дровах, акваріум з барною
стійкою. Номер має окремий санвузол на 1-му поверсі

  

  

  Харчування
  

Для харчування є окрема кухня, яка обладнана усім необхідним для приготування їжі:
два столи і 12 стільців, холодильник, газова плита, мікрохвильова піч, електричний
чайник, набір посуду, рушники, посудомийка та кухонні меблі . На кухні є стіл з 5-ма
стільцями та телевізор.
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  Послуги
  Включене у вартість
    
    -  Зустріч у м. Сколе.  
    -  Зміна постелі – 1 раз на тиждень, зміна рушників – 1 раз на три дні.  
    -  Користування кухнею.  
    -  Стоянка автомобіля.  
    -  Користування феном.  
    -  Безлімітний інтернет Wi-Fi.  

  За окрему плату
    
    -  Cауна з басейном - 100 грн./год.  
    -  Послуги професійного масажиста.  
    -  Екскурсії по Карпатах мікроавтобусом (водоспад Кам'янка  та Гуркало , фортеця 
Тустань
, Мертве Озеро).
 
    -  Похід на гору Парашка  або Лопата.  
    -  Вивіз до гірськолижних витягів ( Плай , Тисовець, Славське ).  
    -  Можемо відвести на гриби і на ягоди.  
    -  МАЮ МІНІ ПИВОВАРНЮ Є СВІЖЕ ДОМАШНЄ ПИВО  

  

  Інфраструктура
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Котедж «Зарінок»

          Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  До витягів
  

Гора Житня (біля об'їзної траси в с. Сколе) - 800 м.;
Гірськолижний комплекс Плай - 21 км.;
Славсько - 23 км.;
Тисовець, Орявчик - 26 км.

  

  Адреса
  

Львівська обл.
Сколівський район,
м. Сколе,
вул. Гайдамацька, 40а
Тел.:   +38 (095) 888-74-95
    +38 (093) 238-79-62 (Надя)
+38 (063) 399-45-52 (Богдан) 

  

  Як доїхати
  

До котеджу «Зарінок» можна доїхати автомобілем трасою Київ-Львів-Чоп (М-06/Е-50) до
міста Сколе. Зі Львова можна доїхати маршруткою №789 від автостанції №8 (біля
залізничного вокзалу) до м. Сколе. Також зручно добиратися будь-яким потягом
приміського або міжнародного сполучення у напрямі Ужгороду. В самому місті Сколе до
садиби необхідно йти (їхати) вулицею, що сполучає залізничний вокзал з мостом через
річку Опір. Перед самим мостом слід повернути ліворуч. Проходите по вул. Гайдамацькій
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монумент Божої Матері (над річкою) і далі за десяток метрів котедж «Зарінок» буде
зліва.

  Схема проїзду
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