Prostorný apartmán v blízkosti lanovky, Bansko, Bulharsko

ID nemovitosti BGPS19
Město Bansko
Typ Byt
Dispozice 2+kk
Ložnice 1
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Patro 3. patro

Cena 36 950 €

Dovolujeme si Vám nabídnout tento pěkný apartmán v komplexu vzdáleném přibližně 350 m od lanovky a pár minut příjemné chůze od centra
malebného města Bansko, ležícího 160 km na jih od hlavního města Sofie. 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. Apartmán o celkové ploše 64,44m2
(včetně společných částí) je umístěn ve 3. podlaží šestipodlažní budovy s výtahem, s možnosti parkování a celoroční ostrahou. Apartmán se
skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice, koupelny s WC . Uvedená cena je včetně nábytku. Bansko je okouzlující středisko kde
můžete pobývat po celý rok a nenudit se, v zimě můžete lyžovat a bruslit na zimním stadionu, v létě hrát golf na překrásném golfovém hřišti s 18
jamkami, které projektoval Ian Woosnam, procházet se po lesích, jezdit na kole, objevovat překrásná místa zdejší přírody, popřípadě si zajet na
víkend k moři do blízkého Řecka.
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