Prostorný apartmán v zimním středisku Bansko, Bulharsko

ID nemovitosti BGPS21
Město Bansko
Typ Byt
Dispozice 3+kk
Ložnice 2
Zahrada Ne
Parking Kryté stání
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Patro 3. patro
Cena 51 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout tento pěkný a velmi prostorný apartmán v útulném komplexu vzdáleném pouhých 650 m pěší
chůze od lanovky v městě 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. Bansko ovšem není pouze krásné zimní
středisko, nachází se zde i známé golfové hřiště Pirin Golf s 18 jamkami, které projektoval Ian Woosnam. Malebné Bansko tak
nabízí možnosti celoročního vyžití. Apartmán o celkové ploše 112,07 m2 (včetně společných částí) je umístěn ve 3. podlaží
budovy s výtahem, s možnosti parkování a celoroční ostrahou. V komplexu je krytý bazén, bar, podzemní parkovací stání.
Apartmán je prostorný, skládá se z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, 2 ložnic, 2 koupelen s WC, balkonu s krásným
výhledem na okolní krajinu a hory. Uvedená cena je včetně nábytku.
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