
Садиба «НАДІЯ»

  

  

  Особливості
  

Зручний під'їзд. Близько є ліс та річка Стрий.

 1 / 7



Садиба «НАДІЯ»

  

  Опис
  

Садиба «НАДІЯ» - це дерев’яний двохповерховий будинок, який розміщений на відстані
200 метрів від траси Київ-Львів-Чоп (Е-50 / М-06) в селі Нижнє Синьовидне. Неподалік є
ліс та річка Стрий. На подвір’ї є альтанка.

  

Будинок розрахований на прийом 6 і більше осіб. Можливе проживання з дітьми.

  

Кімнати для проживання розміщені на першому поверсі. Це двохмісна кімната та дві
двохмісні суміжні кімнати. Також на 1-му поверсі є велика вітальня де зручно святкувати
Новий Рік  в
Карпатах. Крім того, у вітальні є можливість додаткового поселення двох або трьох осіб.
Опалення кімнат – централізоване.

  

Санвузол знаходиться на поверсі (душова кабіна, туалет, умивальник).

  

В цоколі будинку знаходиться повністю обладнана кухня. На кухні є телевізор. 
Господарі живуть на 2-му поверсі будинку. Цілодобова подача холодної і гарячої (бойлер
на 120 л) води.

  

  Проживання
  Двохмісна кімната
  

В кімнаті є двоспальне ліжко, два крісла (розкладні), стілець, стільці, тумбочка, шафа та
піч для обігріву.

  

 2 / 7



Садиба «НАДІЯ»

  Дві 2-місні суміжні кімнати
  

В першій прохідній кімнаті є розкладний (2-хмісний) диван, два розкладні крісла, стілець,
шафа та піч для обігріву.
У другій кімнаті є двохмісне ліжко, тумбочки, м’який стілець, шафа, дзеркало та піч для
обігріву.

  

  Вітальня
  

У кімнаті є телевізор, стіл зі стільцями, два розкладні крісла, диван, шафа для одягу,
книжкова шафа, піч для обігріву. Вітальня є зручною для  святкування Нового Року та
Різдва. Також вітальня може бути використана для проживання.

  

  

  Харчування
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Садиба «НАДІЯ»

В садибі для користування є повністю обладнана кухня (холодильник, електрочайник,
газова плита, мікрохвильова піч, посуд, стіл зі стільцями, телевізор) яка розміщена на
цокольному поверсі.

  

Можна домовитись про 2- або 3-разове харчування. Наявна домашня кухня, власні
молочні продукти та овочі.

  

Відстань до найближчого ресторану — 600 м, магазину — 200 м.

  

  

  Послуги
  Включене у  вартість
    

    
    -  Паркінг, користування гаражем, праскою, феном та прання речей.  
    -  Щодня проводиться прибирання кімнат. Зміна постелі здійснюється 1 раз на 7 днів,
зміна рушників (2 на особу) — 1 раз на 3 дні.   

    

  За окрему плату
    

    
    -  Продаж сувенірів, транспорні послуги.  
    -  Сауна — за попередньою домовленістю.  
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  Інфраструктура
  

  

  Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)

  

  До витягів
  

Гора Житня (біля об'їзної траси в с. Сколе) – 12 км.;
Гірськолижний комплекс Плай - 33 км.;
Славсько - 35 км.;
Тисовець, Орявчик - 38 км.

  

  Ціни
  

Знижки на тривале проживання (більше 5 днів) — за домовленістю.
Передоплата обов'язкова.

  

Організовується безкоштовна екскурсія на водоспад Кам'янка  та безкоштовний один
обід при проживанні з харчуванням більше 5 днів.

  

 5 / 7

uk/papers/13-turizm/63-kamynka.html


Садиба «НАДІЯ»

  Адреса
  

Львівська область
Сколівський район
с. Нижнє Синьовидне, вул. Вишнева, 20
Тел.: +38 (03251) 2-75-69  
+38 (067) 773-55-81

  

   

  

  Як доїхати
  

Автомобілем до Нижнього Синьовидного можна доїхати трасою Київ-Львів-Чоп (М-06). Зі
Львова можна доїхати маршруткою «Львів-Стрий-Сколе» від автостанції №8 (біля
залізничного вокзалу) та електропоїздом «Львів-Мукачево» або «Львів-Лавочне».

  

У селі орієнтуємось наступним чином: проїжджаємо сільську раду та продуктовий
магазин «ЛеоКС» (з правої сторони). Потім повертаємо на право в перший поворот
(побачите хрест). Проїжджаємо 200 метрів, де побачите з правого боку сади та городи. 
Садиба «НАДІЯ»
буде зліва.

  

  Схема проїзду
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