Apartmán v hezkém prostředí a poblíž vleku, Bansko, Bulharsko

ID nemovitosti BGPS42
Město Bansko
Typ Byt
Dispozice 3+kk
Ložnice 2
Zahrada Ano
Parking Venkovní veřejné
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Patro 2. patro
Cena 54 900 €

Dovolujeme si Vám nabídnout příjemný apartmán v hezkém prostředí hor a poblíž vleku v obci Bansko v Bulharsku. Apartmán o ploše 72 m2
(včetně společných prostor) je situován ve třetím podlaží pětipodlažního hotelového komplexu s krásným výhledem na hory a okolí. Nachází se v
něm obývací pokoj s jídelním a kuchyňským koutem, dvě ložnice, koupelna, chodba a balkon. Jelikož je apartmán součástí resortu, majitel má k
dispozici využití těchto služeb: 24 - hodinová recepce, lobby bar, restaurace, dvě konferenční sály s kapacitou 150 míst, dětská herna, wellness
(sauna, vyhřívaný bazén, parní lázeň, hamam), solárium, fitness, společná zahrada, BBQ, společenské hry (biliard, pétanque), půjčovna lyží, WiFi připojení na internet, horské túry s průvodcem jízda na koni půjčovna kol a ATV, pikniky, exkurze a další. Apartmán se nachází asi 100 m od
vleku, asi 250 m od parku Pirin a zhruba 1 km od centra obce. V zimním středisku v Bansko 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. Pohoří Pirin má alpský charakter, 3 vrcholy mají nad 2 900 m. n. 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.
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