PENZIÓN V SLOVENSKOM RAJI 100% STAV DO POSLEDNÉHO
DETAILU - ODPORÚČAME !!!

282 000 €
Kraj:

Košický kraj

Okres:

Spišská Nová Ves

Obec:

Hrabušice

Ulica:

Hrabušice

Druh:

Objekty

Typ objektu:

Hotely a penzióny

Typ:

Predaj

Úžitková plocha:

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Plocha pozemku:
Počet izieb:
El. napätie:
Voda:

aktívne

Zariadenie:

osobné

Inžinierske siete:

úplne prerobený
864 m2
6
230/400V
verejný vodovod

Káblová televízia:

áno

Parkovanie:

áno

Kanalizácia:

zariadený
áno
Verejná kanalizácia

Materiál:

tehla

Terasa:

áno

Vykurovanie:

vlastné - plyn

Zdroj tepla:
Príprava teplej vody:

zemný plyn
prietokový ohrievač
(plynový)

Okná:

POPIS NEHNUTEľNOSTI
Predáme nádherný PENZIÓN v Slovenskom raji výborná lokalita 100% Stav.
Penzión je kolaudovaný v roku 2007 - kompletné vybavenie
PENZIÓN pozostáva z dvoch častí: Hlavná časť so 17 lôžkami a Apartmán so 6 lôžkami.
1. Hlavná časť (15+2 lôžok):
- 5 samostatných izieb s TV-SAT, chladničkou a vlastným sociálnym zariadením

plastové

(umývadlo, sprchovací kút, WC) (1/4, 2/3+1, 1/3, 1/2)
- spoločenská miestnosť s posedením
- 3 vybavené kuchyne (plynový sporák s elektrickou rúrou, mikrovlnka, kávovar) s
jedálenskými stolmi
2. Apartmán (5+1 lôžok):
- 2 samostatné izby s TV-SAT a vlastným sociálnym zariadením (umývadlo, sprchovací
kút, WC) (1/3, 1/2+1)
- spoločenská miestnosť s posedením
- vybavená kuchyňa (plynový sporák s elektrickou rúrou, chladnička, mikrovlnka,
kávovar, jedálenský stôl
Ubytovaní hostia majú k dispozícii:
- miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží
- posedenie s ohniskom a grilom
- veľkú záhradu s lehátkami
- bezplatné parkovanie áut v uzavretom dvore
- ústredné kúrenie
- celoročná prevádzka
Ubytovanie sa nachádza v tichej časti obce a je vhodné pre rodiny s deťmi a ľudí
vyhľadávajúcich kľud a pokoj a relax.
Všetky bližšie informácie získate a obhliadku dohodnete v našej realitnej kancelárii REALITY
TATRY na tel. čísle - 0903 99 30 99.

Cena: 282 000 € + (Dohoda možná)
Dohodnite si obhliadku ešte dnes a začnite podnikať.
Ďalšiu
aktuálnu
ponuka
nájdete
stránke: www.realitytatry.sk alebo www.realitypopradtatry.sk

na

našej

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Miroslav KLEIN, RSc.
0903993099
klein@realitytatry.sk

