
Садиба «Ірчик»

  

  

  Особливості
  

Дзеркально-чисте гірське повітря, надзвичайно чудова природа, відгомін дзвонів 500
літнього храму та доброзичливість господарів роблять ваш відпочинок прекрасним та
незабутнім . Наше містечко з
усіх боків оточене горами, які вкриті смереково-буковими лісами. Неподалік міста є
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джерело "залізної" води, криниця з водою типу "Нафтуся". Озеро з пляжами та
рекреаційно-відпочинкова зона знаходяться на відстані 300 м. від оселі. Зручне
географічне розташування та якісне сполучення (1 км. від міжнародної траси Київ-Чоп та
500 м. від залізничної та автобусної станції.

  

  Опис
  

В мальовничому куточку (біля річки та лісу) знаходиться садиба «Ірчик» -
це двох-поверховий дерев'яний будинок з усіма зручностями, з господарськими
будівлями, вольєром для собак, заїздом та великим подвір'ям.

  

У будинку є 5 кімнат, які обладнані в сучасному італійському стилі, прикрашені образами
та вишиванками, що надають відчуття затишку та спокою. Також є дві кухні, два
санвузли. Вода гаряча та холодна - цілодобово. Опалення як пічне, так і автономне. Усі
номери двомісні, тому можливе проживання одночасно 10-ти осіб.

  

Господарі проживають на першому поверсі.

  

  Проживання
  

На І поверсі - опалення автономне.

  

У першій прохідній кімнаті є розкладний двомісний диван, в другій кімнаті - теж
розкладний двомісний диван. В обох кімнатах - шафи для одягу, столи, стільці.

  

Кухня повністю обладнана для харчування. Санвузол: ванна, душ, туалет.

  

На ІІ поверсі - опалення пічне та електричне.
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Кухня обладнана усім необхідним для харчування.

    
    1. Кімната - двомісне спальне ліжко, шафа для одягу, телевізор (супутникове
телебачення), комп'ютер з підключенням до інтернету, вихід на балкон.   
    2. З коридору окремо вхід в прохідну кімнату, де є двоспальний розкладний диван,
шафа для одягу, стіл, стільці, вихід на балкон, - де можна відпочивати і милуватись
чудними пейзажами гір.   
    3. Ще одна кімната (мансардне приміщення), в якій знаходяться два одномісні ліжка.  

  

Санвузол: ванна, душ, туалет.
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    Харчування
  

Для харчування є повністю обладнані дві кухні. Можна готувати страви як самостійно,
так і за домовленістю (двох- чи трьох-разове). Продукти екологічно чисті, власного
вирощування.

  

  

  Послуги
  Включене у вартість
    
    -  користування кухнею, електроприладами, мангалом;  
    -  стоянка автомобілів;  
    -  зустріч на вокзалі;  
    -  супутникове телебачення, інтернет;  
    -  можна привозити домашніх тварин;  
    -  при потребі - прибирання кімнат;  
    -  заміна постелі - 1 раз в тиждень, рушників - 1 раз в три дні.  

  За окрему плату
    
    -  сауна з басейном;  
    -  послуги професійного масажиста.  
    -  екскурсії по визначних місцях - за попередньою домовленістю;  
    -  похід в ліс за грибами, ягодами.  

  

  Інфраструктура
  

  Зв'язок
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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.
82600,
м. Сколе,
вул. Гайдамацька, 38
Тел.: +38 (067) 967-82-82
+38 (093) 480-79-80
+38 (099) 370-55-41

  

  Як доїхати
  

До оселі «Ірчик» можна доїхати автомобілем до міста Сколе (траса Київ-Чоп М-06/Е-50).
Зі Львова можна доїхати маршруткою №789 із приміської залізничної станції або звідти
електропоїздами. Також є можливість добратися любим поїздом міжнародного та
місцевого сполучень, які курсують в напрямку Ужгорода. До самої оселі можна їхати чи
йти із залізничної станції до мосту через річку і біля нього звернути наліво і пройти 200 м.
Зліва під №38 і є оселя 
«Ірчик»
.

  Схема проїзду
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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+%22%D0%86%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%22&amp;aq=&amp;sll=49.031453,23.515162&amp;sspn=0.023438,0.038581&amp;t=h&amp;ie=UTF8&amp;hq=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B0+%22%D0%86%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%22&amp;hnear=&amp;ll=49.031453,23.515162&amp;spn=0.023438,0.038581

