Садиба «У Івановича»

Особливості
Розміщена на півдні міста Сколе біля річки Опір. Поряд є озеро, волейбольний
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майданчик, джерело та невеличкий водоспад на річці.

Опис
Садиба «У Івановича» розміщена в південній частині міста Сколе біля річки Опір
(відстань до річки становить 30 метрів). Тут біля подвір'я садиби знаходиться невеликий
волейбольний майданчик та дитячий майданчик. Поряд є джерело, яке витікає відразу
на березі річки. Трошки вище на відстані 20 метрів знаходиться маловідомий водоспад на
річці Опір, висота якого становить близько метра.

Садиба може приймати одночасно 4-6 гостей. Також можна домовитись за додаткові
два місця у вітальні (розкладний диван). У вітальні також знаходиться окремий
холодильник для гостей садиби.

Поруч є велике озеро, де можна порибалити та відпочити.

Проживання: два комфортабельні номери на другому поверсі будинку. Кожен номер на
другому поверсі має двоспальне ліжко, телевізор, стільці, тумбочки, вішак для одягу,
поличку для взуття. Кожен з цих двох номерів має свій власний санвузол (умивальник,
душова кабіна, туалет).

Харчування: повністю обладнана кухня, де можна самим приготувати їжу: газова плита,
мікрохвильова піч, електрочайник, посуд, мийка, обідній стіл.

На подвір'ї садиби У Івановича є мангал (дрова входять в ціну), альтанка.

Харчування за домовленістю.
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Парковка розташована за межами садиби на трав'яній поляні та може вміщати багато
автомобілів.

Послуги

Включено у вартість
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-

Заміна постелі;
Інтернет Wi-FI;
Паркінг;
Супутникове ТБ;
Волейбольний та спортивний майданчики;
Альтанка;
Прибирання кімнат, зміна постелі та рушників (2 на особу) — за потребою;
Користування мангалом (дрова входять в ціну);
Користування пральною машиною, праскою, феном.

За окрему плату
- Замовлення таксі, сауну, чан;
- Можливість замовлення пейнтболу с.Орявчик (за окрему плату);
- Організація туристичних поїздок (Екскурсії на гору Параску, г. Лопату, водоспад
Кам'янка та Гуркало, скали Тустань, Довбуша).

Зв'язок
Київстар
МТС
Life:)
Beeline

До витягів
Гірськолижний комплекс Плай - 19 км.;
Славсько (Тростян, Погар) - 21 км., Захар Беркут - 24 км.;
Тисовець, Орявчик - 24 км.

Ціни
1.Літній період ціна за двохмісний номер 300 грн.
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2. Опалювальний (зимовий) сезон 450 грн.за добу.

3. З 31 грудня по 10 січня 700 грн.

Адреса
Львівська область,

Сколівський район,

м. Сколе,

вул. Гайдамацька, 96

тел. +38(096)277-14-80, +38(099)090-51-43, +38(063)477-10-24, +38 (03251) 2-21-02.

Як доїхати
До садиби «У Івановича» можна доїхати автомобілем трасою Київ-Львів-Чоп (М06/Е50)
до м.Сколе або будь-яким потягом приміського або міжнародного сполучення у напрямку
до м. Ужгород. Зі Львова можна доїхати маршруткою №789 від автостанції №8 (з
приміського вокзалу) до м. Сколе. Від Залізничного вокзалу необхідно йти (їхати) до
мосту на річці Опір, де повернути направо (набережна вулиця є Гайдамацькою) і
прямувати в кінець вулиці до волейбольного майданчика, який знаходиться праворуч
(річка Опір - ліворуч).

Приватна садиба «У Івановича» - карта м. Сколе (Схема
проїзду):
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Примітка: на мапі використовуйте + та - для збільшення та зменшення масштабу.
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