
Ресторан-готель «ВІВЧАРИК»

  

  

  Особливості
  

Розміщений недалеко від залізничного вокзалу та центру міста. Кожний номер є
унікальним у бойківському стилі. Наявний бездротвий інтернет.

  

  Опис
  

Ресторан-готель «ВІВЧАРИК» представляє собою двохповерховий будинок, в якому на
першому поверсі розміщені ресторан та продуктовий магазин, а на другому поверсі –
готель. Готель містить 9 номерів (23 місця) з автономним водяним опаленням: 4 двомісні,
тримісний, чотиримісний, для молодят та чотиримісний двокімнатний. Інтер'єр кожного
номеру та залів ресторану виконаний в індивідуальному стилі.

  

У кожному номері є телевізор та санвузол. Цілодобова подача холодної та гарячої води.
Усі номери підключені до до інтернету (безпровідна мережа). У грудні 2010 року
планується відкриття сауни.

  

До ресторан-готелю зручний під'їзд якісною асфальтованою дорогою. Є стоянка для
автомобілів.

  

  Проживання
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Ресторан-готель «ВІВЧАРИК»

  Двомісний номер (4 номери)
  

У номері: ліжко двоспальне, стіл зі стільцями, холодильник, телевізор, шафа для одягу
санвузол (туалет, душова кабіна, фен, умивальник, засоби особистої гігієни).

  Тримісний номер
  

У номері: двоспальне та односпальне ліжка, стіл зі стільцями, холодильник, телевізор,
шафа для одягу, санвузол (умивальник, душова кабіна, туалет, фен, засоби особистої
гігієни).

  Чотиримісний номер
  

У номері: ліжко двоспальне, розкладний диван, стіл зі стільцями, холодильник,
телевізор, шафа для одягу, санвузол (умивальник, душова кабіна, туалет, фен, засоби
особистої гігієни).

  Сімейний двокімнатний
  

У номері: ліжко двоспальне, розкладний диван, стіл, 2 крісла, холодильник, телевізор,
шафа для одягу, санвузол (умивальник, душова кабіна, туалет, фен, засоби особистої
гігієни). Цей номер можна винаймати як чотиримісний.
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Ресторан-готель «ВІВЧАРИК»

  

  Харчування
  

У ресторані «Вівчарик» , який розміщений на першому поверсі. Домашня кухня.

  

  

  Послуги
  Включене у  вартість
  

Трансфер із залізничного вокзалу, автостанції. Користування супутниковим
телебаченням.
Паркінг на стоянці, користування праскою, холодильником, електрочайником, мангалом.
У вартість включено щоденне прибирання кімнат, зміна постелі раз 5 днів та за потребою
зміна рушників (2 на особу).

  

Бездротвий інтернет.

  За окрему плату
  

Трансфер до витягів (г. Житня в м. Сколе, комплекс Плай, Славське, Тисовець,
Орявчик).
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uk/aboutskole/restorans/109-restoran-vivcharik.html


Ресторан-готель «ВІВЧАРИК»

  Інфраструктура
  

  

  Зв'язок
  

Київстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  До витягів
  

г. Житня (м. Сколе) - 800 м;
Гірськолижний комплекс Плай - 21 км;
Славське - 23 км;
Тисовець, Орявчик - 26 км.

  

  Ціни
    

Вартість номерів зручно дивитись на booking.com .   
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https://booking.r.mix-uni.ru/1294873989/


Ресторан-готель «ВІВЧАРИК»

У високий сезон необхідна обов'язкова передоплата — 50%. 
Є можливість безготівкового розрахунку.

  

  Адреса
  

Львівська область, 
Сколівський район, 
м. Сколе
вул.  Данила Галицького, 43
Тел.: +38 (050) 370-26-65
E-mail:  skole.vivcharyk@gmail.com
https://vivcharyk.com

  

  

  

  

 

  Як доїхати
  

До ресторан-готелю «ВІВЧАРИК» можна доїхати автомобілем трасою Київ-Львів-Чоп
(М-06/Е-50) до міста Сколе.

  

Зі Львова можна доїхати маршруткою від автостанції №8 (біля залізничного вокзалу) до
м. Сколе.

  

Місто Сколе має добре залізничне сполучення. Тому зручно добиратись будь-яким
поїздом приміського або міжнародного сполучення в напрямку Ужгорода.
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https://vivcharyk.com


Ресторан-готель «ВІВЧАРИК»

  Схема проїзду
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