
Садиба «Яворина»

  

  

  Особливості
  

Садиба «Яворина» має зручне розташування на трасі «Київ-Чоп» поблизу основних
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Садиба «Яворина»

гірськолижних комплексів Плай, Звенів, Тисовець та Орявчик. Поряд річка та ліс. Можна
замовити домашню кухню.

  

  Опис
  

Приватна садиба «Яворина» - це дерев'яний двохповерховий будинок, який розміщений
на півночі села Козьова . Кімнати (шість номерів) для
проживання знаходяться на другому поверсі. Садиба одночасно може приймати 12 і
більше гостей.

  

На першому поверсі розміщені бар та кухня. При садибі є сауна, яка знаходиться в іншому
будинку. Також є мангал та парковка для автомобілей. Поряд є річка та ліс.

  

В будинку є автономне опалення. Гаряча і холодна вода подаються цілодобово.

  

Серед додаткових послуг можна виділити як пішохідні екскурсії в гори, так і виїзд в гори
на автомобілі ГАЗ-66. Також влітку організовуються велосипедні прогулянки.

  

  Проживання
  

Для проживання в садибі «Яворина» є шість комфортабельних номерів. Кожен номер
має два односпальних ліжка, диван, телевізор, тумбочку, шафа для одягу, дзеркало,
журнальний столик та холодильник. Номери є двомісними, проте є можливість
проживання трьох осіб у номері.

  

Усі номери мають свої окремі санвузли (унітаз, умивальник з дзеркалом, душова кабіна,
бойлер).

  

1-й та 2-й номери мають виходи на спільний балкон. З балкону проглядається гора з
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Садиба «Яворина»

лісом, річка та будинок сауни.

  

  

  Харчування
  

При садибі є затишне кафе.

  

Можна замовити домашню кухню.

  

Також є можливість самостійного приготування на кухні.
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Садиба «Яворина»

  

  

 

  Послуги
  Включено у вартість
    
    -  Парковка автомобіля.  
    -  Супутникове телебачення.  
    -  Wi-Fi-інтернет.  
    -  Прибирання кімнат: при потребі.  
    -  Зміна білизни: при потребі або кожні 3-4 дні.  
    -  Користування мангалом.  

  За окрему платню
    
    -  Перевезення автобусом Спринтер (18 місць).  
    -  Екскурсії (автобус Спринтер на 18 місць) по Сколівському району та Закарпатті
(Тустань, вдсп. Кам’янка, скелі Довбуша, інші замки та фортеці).   
    -  Організація велосипедних прогулок (в наявності шість велосипедів).  
    -  Організація пішохідних походів в гори (одноденні так і багатоденні походи).  
    -  Можливість вивезення в гори автомобілем ГАЗ-66.  

  

  Інфраструктура
  

  

  Зв'язок
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Садиба «Яворина»

  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  До витягів
  

Гірськолижний комплекс «Плай» - 8 км, «Тисовець» - 11 км, «Звенів» - 9 км, «Орявчик» -
6 км,  «Славсько» - 32 км.

  

  Ціни
  

Ціни за домовленістю. Надаються знижки при перебуванні кілька днів. Детальніше по
тел. +380996420672.

  

  Адреса
  

Львівська обл., Сколівський р-н, с. Козьова, вул. 50-річчя Визволення, 24. 

  

Забронювати номер: booking.com

  

  Як доїхати
  

До садиби «Яворина» зручно доїхати автомобілем трасою Київ-Львів-Чоп (М-06/Е-50) до
села Козьова, 670 км. Зі Львова можна доїхати маршруткою у напрямку
«Мукачево-Ужгород» від автостанції біля головного залізничного вокзалу. Маршрутка
зупиняється на першій зупинці в селі, а сама садиба знаходиться поряд.
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https://ad.admitad.com/g/83b3b940f718d1f0efa04ee68e9c3f/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fguest-house%2Fcity%2Fua%2Fkozevo.uk.html%3Faid%3D304142%3Blabel%3Dgen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaOkBiAEBmAEpuAEXyAEM2AED6AEBiAIBqAIDuALr8OCHBsACAdICJDZiNjk0M2Q4LTI3ZjgtNDcyNi04Yzk4LTlhZmRkMGJlZjI1NtgCBOACAQ%3Bsid%3Db8f5cb2663da028ccbc1b9c1734ae370


Садиба «Яворина»

  

  Схема проїзду
  
Переглянути більшу мапу
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https://maps.google.com.ua/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=uk&amp;geocode=&amp;q=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B0+%C2%AB%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB,+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;aq=0&amp;oq=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B0+%C2%AB%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB&amp;sll=49.832689,24.012236&amp;sspn=0.11449,0.299721&amp;t=h&amp;ie=UTF8&amp;hq=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B0+%C2%AB%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB,&amp;hnear=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;ll=48.955309,23.359072&amp;spn=0.045432,0.040249

