
Садиба «У ПАНА ОРЕСТА»

      

  

  Особливості
  

Знаходиться в центрі міста Сколе біля стадіону. Близько до джерела «Нафтуся» та до
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Садиба «У ПАНА ОРЕСТА»

витягу на 
горі Житня
. Зручний під'їзд.

  

  Опис
  

Садиба «У пана Ореста» - це двохповерховий будинок, який розміщений в центрі міста
поблизу стадіону. Розрахований будинок на прийом 8-ми осіб. На першому поверсі
будинку знаходиться кухня, яка містить кухонний куток, холодильник, газову плиту,
мікрохвильову піч, столовий та кухонний посуд. На другому поверсі знаходяться 4
кімнати для проживання та роздільний санвузол (туалет і ванна з умивальником). Усі
кімнати є просторими та мають стандартний набір необхідних меблів. У трьох кімнатах є
телевізор. Одна з кімнат містить дитячий куток, а в іншій є два розкладні крісла.

  

В садибі є автономне опалення. Також цілодобова подача холодної та гарячої води.

  

  Проживання
  

Проживання в 4х номерах, які розміщені на 2-му поверсі. На цьому поверсі знаходиться
роздільний санвузол.
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    Харчування
  

Кухня розміщена на 1-му поверсі та містить усе необхідне для самостійного приготування
їжі: кухонний куток, холодильник, газова плита, мікрохвильову піч, столовий та кухонний
посуд.
До найближчого кафе – 20 метрів, ресторану та магазину – 50 метрів.

  

  

  Послуги
  Включене у вартість
    
    -  Зустріч на залізничному вокзалі.  
    -  Автостоянка, користування праскою, пральною машинкою та феном.  
    -  При потребі проводиться прибирання кімнат, зміна постелі та рушників (1 шт. на
особу).   

  За окрему плату
    
    -  Екскурсії: водоспад Кам'янка, залишки фортеці Тустань, мінеральні води
Сколівщини та інше.   

  

  Інфраструктура
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    Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  До витягів
  

Гора Житня (біля об'їзної траси в с. Сколе) – 350 метрів.;
Гірськолижний комплекс Плай - 21 км.;
Славсько - 23 км.;
Тисовець, Орявчик - 26 км.

  

  Ціни
  

Інформація невідома.  

  

  Адреса
  

Львівська обл.
м. Сколе
вул. Данила Галицького, 32а

  

Забронювати номер: https://skole.com.ua/booking.com.htm
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  Як доїхати
  

До садиби «У пана Ореста» 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 від залізничного вокзалу або південного мосту необхідно
йти (їхати) основною вулицею (вул. Данила Галицького), до повороту на стадіон, який
знаходиться навпроти зеленого магазину-кіоска автозапчастин. Повернути потрібно на
наступний поворот наліво, де пройдете 10 метрів прямо до оздобленої брами садиби.

  Схема проїзду
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