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  Раді вітати вас на нашому сайті. Ми допоможемо вам швидко і вигідно зняти квартиру
(житло) у Львові
різного класу і рівня комфортабельності, в будь-якому районі міста Львова і в самому
широкому діапазоні цін! Ми надаємо вам унікальну можливість недорого орендувати
квартири подобово у Львові без посередників, тобто безпосередньо у господаря. Також
у вас є прекрасна можливість вибору житла, починаючи від простих квартир
економ-класу і закінчуючи фешенебельними, елітними апартаментами. 
Вибір досить великий і ви можете в цьому переконатися самі. 
 

    

  Практично всі наші квартири розташовані в самому серці Львова - біля Оперного театру,
поруч з основними діловими центрами, ресторанами, клубами, історичними пам'ятками
нашого міста, його музеями і театрами. А деякі квартири розташовані біля ЖД-вокзалу,
автовокзалу та в інших районах міста.  

    

  Квартири подобово Львів – це новий виток розвитку готельного бізнесу, який суттєво
здешевлює Ваше перебування і розширює можливості проживання. Це крок назустріч до
людей, до гостей нашого міста.  

    

  Вам будуть представлені квартири з урахуванням Вашого смаку, переваг і вимог. При
необхідності представимо звітні документи за проживання.  
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        Наші квартири у Львові подобово вам обійдуться на 25-30% дешевше, ніж оренда зпослугами маклера.      Послуги, які ми надаємо
    
    -  погодинна оренда квартир  (апартаментів);  
    -  подобова оренда квартир  (апартаментів);  
    -  бронювання квартир, житла для подобової оренди ;  
    -  зустріч в аеропорту, автовокзалі, ЖД-вокзалі і заселення в орендовану Вами у нас
квартиру (оплачується додатково !);   
    -  організація екскурсій по Львову;  
    -  послуги з розміщення в готелі Львова .  

      Ви, напевно, запитаєте, чому варто орендувати квартиру саме у нас?
Відповідаємо:
    
    -  cамий широкий діапазон цін на житло;  
    -  більшість квартир – власні, у зв'язку з чим відсутня оплата послуг посередників.  

    

Для нас дуже важливо, щоб клієнти обслуговувалися якісно, швидко,
конфіденційно, зверталися до нас знову і знову, і рекомендували наші квартири
подобово своїм знайомим і друзям.

    

Будемо раді залишити у вашій пам'яті хороші враження комфорту і затишку від поїздки в
наше історичне місто.

    

Шановні користувачі! Звертаємо Вашу увагу на той факт, що послуга бронювання
можлива тільки при оренді квартири більше трьох діб!

    Також важливо знати, що час заїзду в усі наші квартири починається з 13:00. Виїзд з
квартири 
до 12 години дня
. Це обумовлено тим, що перед заселенням нових клієнтів покоївка повинна навести в
квартирі порядок.

  У разі раннього заїзду та пізнього виїзду (до 18:00), з гостей стягується додаткова
плата в розмірі 50% вартості однієї доби проживання. При виїзді пізніше 18:00 потрібно о
платити за повний день проживання
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.

  Просимо Вас заздалегідь обговорити з нами можливість раннього заїзду або пізнього
виїзду.  

      

  Детальніше про переваги оренди квартир (житла) подобово і на годину у Львові у
нас...   
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