Apartmán v krásném areálu v zimním středisku Bansko, Bulharsko

ID nemovitosti BGPS23
Město Bansko
Typ Byt
Dispozice 2+kk
Ložnice 1
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Typ zakázky Prodej
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Cena 41 500 €

Dovolujeme si Vám nabídnout tento pěkný apartmán, který se nachází v překrásném Aparthotel & SPA vzdáleném cca 800 m od lanovky
a 1200 m od centra města Bansko, Apartmán o celkové ploše 54,05 m2 (včetně příslušejících společných částí) je umístěn v přízemí
budovy s celoroční ostrahou s možnosti parkování. Apartmán se skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, jedné ložnice, jedné
koupelny s WC. V areálu naleznete venkovní i krytý bazén, vodní skluzavky, wellness centrum, turecké lázně, vířivku, restauraci, lobby
bar, zasedací místnost a řadu dalších služeb a možností trávení volného. K dispozici je i kyvadlová doprava k lanovce a zpět. V případě
zájmu je zde možnost pronajímat svůj apartmán prostřednictvím správcovské firmy. Tento aparthotel poskytuje velmi kvalitní služby a
patří tak mezi nejoblíbenější v Bansku. Bansko je starobylé městečko ze 17. století, 160 km na jih od hlavního města Sofie, 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 a blízké okolí tak nabízí možnosti celoročního vyžití, jako např. pěší turistiku,
cykloturistiku, horolezectví, jízdu na koni, popřípadě si zajet k moři do blízkého Řecka.
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