Apartmán v Starom Smokovci HREBIENOK Resort - TOP
KVALITA A STAV - ODPORÚČAME !!!

1 200 €/mesiac
Kraj:
Okres:

Prešovský kraj
Poprad

Obec:

Vysoké Tatry

Ulica:

Hrebienok Resort

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:
Úžitková plocha:

Rekreačný apartmán
Prenájom
38 m2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Celková plocha:
Úžitková plocha:
Zastavaná plocha:
Počet izieb:
Plocha balkóna:
Kúpeľňa:

aktívne

Výťah:

osobné

El. napätie:

novostavba
42 m2

Voda:
Zariadenie:

38 m

2

Internet:

42 m

2

Materiál:

1

Vykurovanie:

4 m2
sprchovací kút

Zdroj tepla:
Príprava teplej vody:

áno
230/400V
verejný vodovod
zariadený
áno - wi-fi
tehla
ústredné kúrenie
teplo z kotolne
súbežne s ÚK

POPIS NEHNUTEľNOSTI
REALITY TATRY - EXKLUZÍVNE !!! Ponúkame na prenájom exkluzívny apartmán priamo v srdci
Vysokých tatier - Starý Smokovec. Veľkosť apartmánu je 38 m2 + 4 m2 balkón. Apartmán sa
nachádza v unikátnom komplexe HREBIENOK Resort. Komfortné bývanie v najvyššej kvalite a
vybavenosti. Apartmán pozostáva z obývacej haly spolu s kuchynským kútom, Kúpeľne s WC a
balkónu. Kuchynská linka so zabudovanými elektrospotrebičmi: keramická varná doska, chladnička,
elektrická teplovzdušná rúra. V kúpeľni sprchovací kút, toaleta a kúpeľňový nábytok na mieru.
Apartmán je kompletne vybavený - vstavaná šatníková skriňa na chodbe, sedacej rozkladacej
pohovky, dvoj-lôžkovou posteľou, TV, konferenčným stolíkom, 2 x taburetka. Apartmán sa prenajíma

kompletne vybavený nábytkom, TV, WiFi, kuchynské potreby na varenie a stolovanie. Priamo v
rezorte je možnosť využitia wellness, bazénu a posilňovne. Parkovanie je možné za zvýhodnený
poplatok pred rezortom. Všetky letné a zimné aktivity v samotnej blízkosti rezortu cez lyžovanie,
turistika, relax, bicyklovanie, golf a iné.
Parkovanie je potrebné riešiť individuálne buď priamo v rezorte alebo v samotnej blízkosti rezortu na
parkovacích miestach.
Všetky bližšie informácie získate a obhliadku dohodnete v našej realitnej kancelárii REALITY
TATRY, budova MONACO, ul. Francisciho 22, Poprad na tel. čísle 0903 99 30 99

CENA: 1200,- € / mesiac spolu s energiami
Dohodnite si obhliadku ešte dnes a využite možnosť prenájmu tohto úžasného apartmánu.
Ďalšiu
aktuálnu
ponuka
nájdete
na
stránkach: www.realitytatry.sk alebo www.realitypopradtatry.sk

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Miroslav KLEIN, RSc.
0903993099
klein@realitytatry.sk

našich

