
Реєстр сільських садиб Закарпатської області

Берегівський район

1. Садиба «Villa Elena» 

Вовчук Сергій Володимирович
e-mail: h -  laszlo @ hotmail .com
Тел.: 095 674 03 33,   +36 (062) 046 041 87

Послуги,  що  надаються   проживання,  харчування  (сніданок),  наявна  можливість  дивитись  телевізор,
користуватись  пральною  машиною,  кухнею.  Є  облаштоване  місце  для  відпочинку  на  території  господарства.
Можна перебувати з  дітьми, наявний  автопаркінг,  на  відстані 10,0 км знаходиться   оздоровчо –  лікувальний
комплекс у с. Косонь із термально – мінеральними водами.

Кількість ліжкомісць —  8



2. Садиба «SAKURA»

Салапата Дарія Дмитрівна
с. Яноші, вул.Шевченка, 10
Тел:  (067) 768 90 50
Е-mail: h - laszlo@hotmail.com

Послуги,  що  надаються:  проживання,наявна  можливість  дивитись  телевізор,  користуватись  пральною
машиною, кухнею. Є облаштоване місце для відпочинку на території господарства.    Наявні сауна, 2 чани із холодною
та гарячою водою. Можна перебувати з дітьми, наявний  автопаркінг, на відстані 10,0 км знаходиться   оздоровчо –
лікувальний комплекс у         с. Косонь із термально – мінеральними водами.  Господарі володіють українською, угорською
та польською мовами.

Кількість ліжкомісць: 4

 



Великоберезнянський район

3. Садиба  «У дяді Вані» 

Долинський Іван Янович
с. Вишка, 242
Тел.: (03135) 3 24 62, 050 550 92 45, 097 401 34 76
Веб-сайт: sadyba.іnf.uа

Послуги, що надаються: Проживання, харчування супутникове ТБ, телефон,  сауна,  велотренажер,  домашній
кінозал,  караоке,  дискотека,  дартс, різноманітні настільні ігри, різдвяна та новорічна програми.  У міжсезоння та
влітку:   рибальство,   збір  ягід  та  грибів,   різноманітні  туристичні  маршрути  по  Ужанському  національному
природному парку

Кількість ліжкомісць —  15



4.  Садиба «Ставне, 158»

Будинський Дмитро Борисович 
с. Ставне, 158
Тел.: 099 734 01 77,   (0312) 61-52-80 
Веб-сайт:   www.stavnoe.com

Послуги, що надаються: проживання, харчування (є можливість готувати їжу самостійно). На подвір'ї — сад,
мангал,  гойдалка. Паркінг,  користування сейфом, пральною машиною, мангалом.  Інтернет. Користування гірськими
велосипедами. Транспортні послуги, трансфер до витягів. Велотуризм, історичний туризм, збирання грибів та ягід,
кінний туризм.  Рафтинг  по річці  Уж у весняно-осінній   період.  Найближчі  гірськолижні  витяги:  с. Ставне  (3  км),
с. Ужок (15 км), с. Вишка (15 км). 

Кількість ліжкомісць —  4

Іршавський район

http://www.stavnoe.com/


5.  Садиба «У Петровція»

Петровцій Михайло Михайлович
с. Осій, урочище Кам’янка
Тел.: 067 397 45 95
Послуги, що надаються: проживання, харчування,  сауна, басейн, ловля та приготування форелі.

Кількість ліжкомісць — 14


