Садиба «У Матвійка»

Особливості
Розміщена 300 м. від центру м. Сколе та 100м. від траси Київ-Чоп. Наявний камін.
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Опис
Садиба «У Матвійка» - це будинок на 4 номери (8-10 осіб). Розміщена 300 м. від центру
м. Сколе та 100 м. від траси Київ-Чоп.

На першому поверсі розміщена кухня, сауна, душ та кімната для відпочинку. Номери
розміщені на другому та третьому поверхах, на кожному поверсі є окремий санвузол. На
другому поверсі розміщений зал в якому є камін, стіл з кріслами та шафа з посудом,
також є вихід на велику терасу. В будинку є кімната для відпочинку з більярдом та
міні-музеєм з старовинними предметами побуту. Опалення автономне водяне, цілодобова
подача холодної та гарячої води.

На подвір’ї є великий сад, мангал, гойдалка та пісочниця для діток.

Проживання
У номері: двоспальне ліжко, дві тумбочки, шафа для одягу, телевізор. Ціна з особи за
добу 120 грн.

На третьому поверсі є два двомісні номери з розкладними диванами. Ціна з особи за
добу 90 грн.
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Харчування
Кухня обладнана холодильником, газовою плитою, мікрохвильовою піччю, столовим та
кухонним посудом. За домовленістю можливе харчування.

До найближчого бару 20м., до магазину 40м.

Послуги

Включено у вартість
-

Прибирання кімнат та заміна рушників (2 на особу) – 1 раз на 3 дні;
Заміна постелі - 1 раз на 5 днів;
Паркінг;
Користування пральною машиною, праскою, феном.

За окрему плату
- Більярд;
- Сауна;
- Зустріч та трансфер із/до залізничного вокзалу.
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Зв'язок
Київстар
МТС
Life:)
Beeline

До витягів
Гірськолижний комплекс Плай - 22 км.;
Славсько (Тростян, Погар) - 24 км., Захар Беркут - 27 км.;
Тисовець, Орявчик - 27 км.

Ціни
Ціна з особи за добу від 90 грн.

Адреса

Львівська область,

Сколівський район,
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м. Сколе,

вул. Стрийська, 27

тел. +38(067)712-70-45, +38(050) 075-94-54

Як доїхати
До садиби «У Матвійка» можна доїхати автомобілем трасою Київ-Львів-Чоп (М06/Е50) до
м.Сколе. Садиба розміщена поблизу міської Районної лікарні в північній частині м.Сколе
за 150м. від траси М-06.З м.Львів можна доїхати маршруткою №789 від автостанції №8 (з
приміського вокзалу) до м. Сколе, вийти на зупинці біля лікарні, пройти 5м. до першого
повороту на право і йти прямо ще 40 м. Також зручно добиратися будь-яким потягом
приміського або міжнародного сполучення у напрямку до м. Ужгород.

Приватна садиба «У Матвійка» - карта м. Сколе (Схема
проїзду):
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