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Prodej hotelu, Praha 1
ČÍSLO ZAKÁZKY: 639633 TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Praha 1, Žatecká

Prodej hotelu, Praha 1

Více informací k ceně Vám poskytneme v RK A TEMPO.  ,
Dumrealit.cz Vám zprostředkuje prodej či dlouhodobý pronájem
rekreačního komplexu s názvem BALI BIO VILLAS, který je situovan
v nejjiznejsi casti Bali, v klidne vesnici Ungasan na poloostrove Bukit,
ktery nabizi jedny z nejkrasnejsich plazi, a zaroven nejlepsi surfove
spoty na svete. Atmosféra komplexu je inspirovana aspekty
zdraveho zivotniho stylu a harmonie. Komplex tvori dve samostatne
vily spolu s venkovnim bazenem, prostor je propojen joga shalou
navrzenou pro relaxaci, jogu, workshopy ci mnoho jinych dalsich
aktivit. K objektu náleží zahrada, ve ktere pestujeme lokalni druhy
ovoce a zeleniny.

Komplex je rozdělen:
1. Vila o výměře 85 m - 3x ložnice (2x2 osoby, 1x3 osoby), obývací
pokoj, kuchyň, 2x koupelna s WC, 3x terasa
2. Vila o výměře 100 m - 5x ložnice (1x6 osob, 1x3 osoby, 3x2
osoby), kuchyň, 4x koupelna s WC, 2x terasa, částečně podsklepeno
(garáž pro dvě auta)
3. Bambusové bungalovy (3x2 osoby)

- Joga place (gym sál) o výměře 64 m
- Gril place (gril, kuchyň, bar) o výměře 40 m
- Společenská místnost (sál s jídelnou)
- Sociální zázemí pro bambusové bungalovy (Sprchy, WC)
- Parkovací stání (3x auto, 10x motocykl)

Rok výstavby areálu je 2016. Objekt využívá pitnou vodu z
městského zdroje, kanalizace bio septik. Podružné měření
elektroměru. Objekty jsou klimatizované. Vjezd do garáží je vedle
hlavního vchodu do rezidence. Vzdálenost od pláže je zhruba 1 až
1,5 km.  Více informací Vám po dohodě poskytne majitel objektu pan
Michal Šolc. Ev. číslo: 639019. Energetický štítek: G
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CENA: (za nemovitost) 8 590 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Počet podlaží objektu 1

Druh objektu skeletová

Stav objektu velmi dobrý

Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná

Vlastní pozemek (m2) 1000

Umístění objektu klidná část obce

Vybaveno Nezařízeno

Počet míst k parkování 3

Zastavěná plocha (m2) 800

Užitná plocha (m2) 1000

Typ zařízení Hotel

Nemovitost nabízí

dumrealit.cz

 

Realitní makléř

Tomáš Pelda
Mobil: 739 341 014
pelda@dumrealit.cz
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