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Prodej hotelu, Příbram, Příbram IV

Prodej ubytovacího domu s možností změny
na dvougenerační v centru Příbrami
ČÍSLO ZAKÁZKY: 55897 TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Příbram, Příbram IV, Březnická

Prodej ubytovacího domu s možností změny na dvougenerační
v centru Příbrami

Hledáte investiční příležitost, nebo dům který můžete předělat k
vícegeneračnímu bydlení? Takový jsem pro Vás připravil do nabídky
nedaleko centra Příbrami v Březnické ulici. Řadový dům, který je
aktuálně využívaný jako ubytovna pro zaměstnance nabízí šest
místností k pronájmu, dvě sociální zařízení a jednu společnou
kuchyň. Dům je po částečné rekonstrukci a je zde možné ihned
pokračovat v nabídce ubytovacích služeb, případně dům předělat na
vícegenerační díky prostorné půdě. 
         Do domu vstoupíme dlouhou chodbou, ze které se dostaneme
do společné kuchyně 13m2, tou se dostaneme do prvního z pokojů
17m2. Dále chodbou dojdeme k dalšímu pokoji 14m2. Na konci
chodby vstoupíme na verandu, ze které je vchod do dvou pokojů 19
a 12m2, nachází se zde také dvě koupelny a toaleta. V přední části
dům disponuje garáži 16m2, s vjezdem přímo z ulice. Přes dvorek
vstoupíme do posledních dvou pokojů 8 a 15m2. V zadní části
pozemku se nachází menší zahrádka sloužící k pěstování plodin a
relaxaci. 
         Dům proházel postupně rekonstrukcí, v roce 2000 se dělali
rozvody elektřina, voda, odpad. Před deseti lety se udělala nová
střecha. Vzhledem k možnému výnosu při plném naplnění kapacity
ubytování a její možnému navýšení o půdní vestavbu se jedná o
zajímavou investiční příležitost. V blízkém okolí domu najdete
veškerou občanskou vybavenost a dostatek možností ke
sportovnímu vyžití. Neváhejte mě kontaktovat a uvidíme se na
prohlídce.

CENA: (za nemovitost) 4 700 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Počet podlaží objektu 1

Celková podlahová plocha (m2) 105

Druh objektu smíšená

Stav objektu dobrý

Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná
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Umístění objektu centrum

Topení Ústřední - plynové

Odpad Městská kanalizace

Parkování garáž

Plocha parcely (m2) 407

Ostatní Garáž

Užitná plocha (m2) 163

Inženýrské sítě Kanalizace

Poloha objektu řadový

Typ zařízení Hotel

Nemovitost nabízí

EVROPA realitní kancelář
Václavské náměstí
 

Realitní makléř

Bc Lukáš Holeček
Mobil: +420 724 689 194
lukas.holecek@rkevropa.cz

2 / 2


