Apartmánový dům s panoramatickým výhledem, Bad Gastein, Rakousko

ID nemovitosti RSA6269
Město Bad Gastein
Typ Komerční / Penzion
Plocha 160 m2
Pozemek 640 m2
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Po rekonstrukci
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 1904

Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Penzion
Cena 1 189 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout apartmánový dům s panoramatickým výhledem na hory a okolí ve městě Bad Gastein v Salcbursku v
Rakousku. Čtyřpodlažní apartmánový dům o ploše 640 m2 byl v roce 1904 postaven na pozemku o rozloze 3 900 m2 a kompletní
rekonstrukcí prošel v roce 2014. Nachází se v něm celkem devět apartmánů, od studií až po apartmán se třemi ložnice. Penzion tedy
pojme na 40 hostů. V přízemí se nachází restaurace, kuchyně, kancelář, lyžárna, toalety, komora, prádelna a technická místnost. V
prvním patře je kancelář s koupelnou, masážní místnost s koupelnou, jeden apartmán s jednou ložnicí a jeden apartmán se dvěma
ložnicemi. Ve druhém patře je jeden studiový apartmán, dva apartmány s jednou ložnicí a jeden apartmán se dvěma ložnicemi, z
nichž jedna má en-suit koupelnu. V posledním třetím podkrovním patře je jeden apartmán s jednou ložnicí a jeden apartmán se třemi
ložnicemi. Celkem je v domě čtrnáct ložnic, dvanáct koupelen, tři toalety a dva a dvacet místností. Každý apartmán má přístup buďto
na společný, nebo vlastní balkon s hezkým výhledem. Obzvlášť úchvatný výhled se Vám nabízí z podkrovního patra. Parkovat lze na
vyhrazeném parkovišti s místem pro třináct vozidel. Bad Gastein ležící v nadmořské výšce 1 002 m. n. m. je světově známé lázeňské a
lyžařské středisko. Velkou zvláštností je centrum města, které bylo vystavěno na strmých svazích kolem vodopádu a vyznačuje se tak
úzkými a příkrými uličkami. Město obklopuje Národní park Vysoké Taury. V zimě nabízí bezpočet kilometrů sjezdových a běžeckých
tratí, v létě značených turistických tratí a osmnácti-jamkové golfové hřiště.
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