
Котедж «У трьох братів»

  

  

  Особливості
  

Розташований в центрі села Плав’я. З садиби повністю проглядається гірськолижний
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Котедж «У трьох братів»

комплекс Плай  та
сільська старовинна церква. Мальовничі краєвиди. Поряд річка та ліс.

  

  Опис
  

Двоповерховий котедж «У трьох братів» знаходиться в центрі села Плав’я, звідки
проглядаються чудові пейзажі на карпатські полонини на фоні старовинної дерев'яної
церкви Івана Хрестителя (1905 р.). Також звідси повністю проглядається 
гірськолижний комплекс Плай
.

  

  

Поряд з котеджем протікає річка Бринівка, а в кількох десятках метрах починається ліс.
На ділянці поряд з котеджем є мангал, гойдалка, альтанка, баня (окрема будівля),
утеплений гараж та маленький ставок. В котеджі можуть одночасно проживати 6-8 осіб.
Господарі живуть в окремому будинку.

  

Опалення котеджу електричне (електричний котел). Постійно наявна холодна та гаряча
вода.

    

  Проживання
  

Проживання в окремому двоповерховому котеджі. Котедж має три двомісні
комфортабельні номери, які розміщені на другому поверсі котеджу. Номери розділені
вітальнею, до якої ведуть декоративні дерев'яні сходи. Два номери мають вихід на
балкон, звідки видно чудові карпатські краєвиди на фоні стародавньої дерев'яної
церкви. Номери обладнані двоспальними ліжками, стільцями, телевізорами, розсувними
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шафами у вигляді дзеркал. В котеджі знаходяться два санвузла. Перший на другому
поверсі, другий - на першому поверсі. Опалення в котеджі електричне.

  

  

  Харчування
  

Повністю обладнана кухня знаходиться на першому поверсі котеджу. На кухні можна
самостійно готувати. До найближчого магазину - 150 м. Найбільша скупченість кафе та
ресторанів знаходиться неподалік на гірськолижному комплексі Плай.

  

  

  Безкоштовні послуги
    
    -  паркінг;  
    -  утеплений гараж на один автомобіль;  

 3 / 6



Котедж «У трьох братів»

    -  прибирання кімнат;  
    -  зміна постільної білизни та рушників - за потребою;  
    -  користування мангалом з дровами.  

    

  

  Послуги за додаткову плату
    
    -  баня (парна) - від 250 грн./год.;  
    -  трансфер з міста Сколе;  
    -  прокат лиж та лижного спорядження;  
    -  прокат велосипедів;  
    -  транспортні послуги та організація екскурсій по Львівській області автомобілем
Mersedes Vito:   

    

  

    
    -  транспортні послуги по важкодоступних та віддалених гірських місцевостях (в тому
числі виїзд на гірські вершини, екстремальний туризм в диких віддалених Карпатах)
автомобілем ГАЗ-66:  

  

  

  Інфраструктура
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    Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  До витягів
  

Відстань до гірсько-комплексу "Звенів" - 5км., до підйомника "Плай" - 0,5 км, до
комплексу "Тисовець" - 7км.

  

    Адреса
  

Львівська область 

  

Сколівський район

  

село Плав’я
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тел. +38 (098) 606-09-03 (Богдан), 0679056234

  

  Як доїхати
  

До котеджу «У трьох братів» можна доїхати по трасі Київ-Чоп від Львова до села Плав’я
(гірськолижний комплекс Плай знаходиться праворуч, а поворот на село Плав’я - в
кількох десятках метрів ліворуч, якщо їхати зі Львова). Котедж знаходиться в центрі села
навпроти дерев'яної церкви:

  

  

До села Плав’я можна доїхати будь-яким автобусом в напрямку Мукачево. Це автобуси
Львів-Мукачево, Львів-Тухолька, Львів-Сможе, Стрий-Мукачево (зі Стрия відправляється
в 11.40, зупиняється в Скольому) та інший. З приміського вокзалу у Львові
відправляється маршрутне таксі №789 Львів-Плав’я. Розклад руху цієї маршрутки такий:
Зі Львова - 6.45, 12.45, 15.45. З села Плав’я - 7.30, 11.45, 18.30.

  Котедж «У трьох братів» - карта села Плав’я (Схема проїзду):
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