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Pronájem kanceláří, Praha 1, Hradčany

Luxusní, nezařízené kanceláře 4+1 (210 m2) v
1. patře u Pražského Hradu, ul Loretánská
ČÍSLO ZAKÁZKY: N08774 TYP ZAKÁZKY: pronájem

LOKALITA: Praha 1, Hradčany, Loretánská

Luxusní, nezařízené kanceláře 4+1 (210 m2) v 1. patře u
Pražského Hradu, ul Loretánská

Velice luxusní kancelářské prostory 4+1 nad Pražským hradem. Z
prostor je nádherný výhled na Petřín a Prahu, je v zámeckém stylu,
prosvětlen velikými okny. Na podlaze jsou parkety a dlažba, na
stěnách látkové tapety. Při vstupu do kanceláří vejdete do první,
průchozí místnosti, kterou se dostanete do rozlehlého prostoru
kterému dominuje vstup do další místnosti zdobený dvěma antickými
sloupy. Vedle vstupu do další místnosti jsou menší dveře do chodby,
která vede souběžně s dvěma místnostmi za velikými dveřmi a vede
do kuchyňky, k toaletě a koupelně se sprchovým koutem a v zadní
části je vstup do čtvrté místnosti, do které se dostanete taktéž
projitím velikého prostoru s krbem v rohu. V předposlední místnosti
jsou nádherná kachlová kamna a poslední místnost má okna na
třech stranách s krásným panoramatickým výhledem. Připojení k
internetu a telefonu k dispozici. Dům je střežen bezpečnostním
zařízením, a velmi dobře zabezpečen systémem mříží. Nachází se
nedaleko Loretánského náměstí a Černínského paláce. V těsném
sousedství jsou Loretánské a Strahovské zahrady. Parkování na ulici
- zóny. Stanice tramvají Pohořelec asi 3 min chůze od domu a dále 7
min metro A Malostranská. Poplatky se hradí zvlášť, kauce 1 měs.
Poplatek RK jeden měsíční nájem + DPH.

CENA: (za měsíc) 82 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Číslo podlaží v domě 2

Počet podlaží objektu 3

Druh objektu cihlová

Stav objektu velmi dobrý

Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná

Vlastnictví osobní

Umístění objektu centrum

Telekomunikace Telefon

Vybaveno Částečně zařízeno
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Pronájem kanceláří, Praha 1, Hradčany

Občanská vybavenost Škola

Užitná plocha (m2) 210

Nebytové prostory (m2) 210

Druh prostor Kanceláře

Nemovitost nabízí

Happy House Rentals, s.r.o.
Uruguayská 78/12
Praha 2 - Vinohrady
120 00
 

Realitní makléř

Romana Thelenová
Mobil: +420 774 480 463
thelenova@happyhouserentals.com
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