Krásné apartmány v zimním středisku Green Life Ski and Spa Resort Bansko,
Bulharsko

ID nemovitosti BGPVF16
Město Bansko
Typ Byt
Dispozice Garsoniera
Ložnice 1
Zahrada Ne
Parking Venkovní veřejné
Stav nemovitosti Novostavba
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Patro 1. patro

Cena 35 000 €

Zimní středisko Green Life Ski and Spa Resort Bansko se nachází přibližně 5 minut od centra starobylého městečka Bansko, ležícího 160 km na
jih od hlavního města Sofie. Nachází se pouhých 600 metrů od lanovky a lyžařského areálu. Rezidence se skládá ze 7 budov a stojí na pozemku
o velikosti cca 5000 m2. Je krásně upravena a udržovaná, je zde spousta zeleně, rostou zde vzácné rostliny typické pro hory Pirin. Jsou zde
apartmány o velikosti studia, 2+kk a 3+kk. Apartmány jsou kompletně zařízené a je z nich nádherný výhled na okolní krajinu a hory. Rezidence
nabízí celou řadu služeb: je zde SPA centrum, krytý bazén, otevřený bazén, jacuzzi, sauna, masáže, fitness, restaurace, recepce, 24 hodinová
ostraha, úschovna lyží a řadu dalších služeb. Budovy byly postaveny v duchu anglické architektury za využití místních tradičních prvků, jako je
kámen a dřevo, s nimiž jsou domy obloženy. Bansko je starobylé městečko ze 17. století a leží u nejvyššího Pirinského masívu v nadmořské
výšce 930 m. Bulharské hory a především skiareál v Bansku prošel v posledních letech velkolepou proměnou. V Bansku bylo vybudováno
mnoho nových lanovek a zdejší areál tak svojí kvalitou dohnal Alpská střediska. Komfortní lanovky, perfektně upravené široké sjezdovky,
restaurace na svahu a především bohatá sněhová nadílka lákají k návštěvě tohoto Balkánského střediska. Pirin má alpský charakter, 3 vrcholy
mají nad 2900 m, průměrná sněhová pokrývka od začátku ledna do konce dubna dosahuje 2,5 až 3 m. Lyžařům se nabízí kompletní zázemí:
půjčovny lyží, snowboardů a sněžných skútrů, úschovny, paragliding, lyžařské školy. Studio apartmán F16 se nachází v 1 poschodí. Celková
plocha apartmánu činí 49,79 m2 (zastavěná plocha činí 43,44 m2, společné prostory 6,35 m2). Apartmán je kompletně zařízen nábytkem.
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