Útulný apartmán v zimním středisku Green Life, Bansko, Bulharsko

ID nemovitosti BGPS48
Město Bansko
Typ Byt
Dispozice 2+kk
Ložnice 1
Zahrada Ne
Parking Venkovní veřejné
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Stav zakázky Aktivní
Patro 2. patro
Cena 39 800 €

Dovolujeme si Vám nabídnout útulný apartmán ve známém zimním středisku Green Life Ski and Spa Resort u města Bansko na svazích pohoří Pirin v Bulharsku. Apartmán o
celkové ploše 57,97 m2 (včetně společných částí) je situován ve druhém patře. Nachází se v něm předsíň, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem a se vstupem na balkon,
dále jedna ložnice a koupelna. Zimní středisko Green Life Ski and Spa Resort Bansko se leží zhruba 5 minut jízdy od města Bansko. Lanovka a lyžařský areál jsou vzdálené
pouhých 600 m. Samotná residence sestává ze sedmi budov postavených na pozemku o rozloze přibližně 5 000 m2, který je krásně upravený, udržovaný a se spoustou zeleně i
odpočinkových zón. Obdivovat pak můžete vzácné rostliny, jež rostou v pohoří Pirin. Residence Vám také nabízí celou řadu služeb jako recepce, 24 - hodinová ostraha, úschovna
lyží, SPA centrum, krytý i otevřený bazén, vířivka, sauna, masáže, fitness, restaurace, bary a další. Bansko je starobylé městečko ležící v nadmořské výšce 925 m u nejvyššího
pirinského masivu. První písemná zmínka sahá do druhé poloviny 16. století. Na významu nabralo toto město až v polovině 18. století díky své výborné poloze na obchodní stezce
mezi egejským pobřežím a povodím Dunaje. Až 150 staveb se pyšní statutem národní kulturní památky. Za návštěvu stojí i několik skvělých muzeí, kupříkladu Radonodův dům,
což je historicko-etnografické muzeum, Beljanovův dům ze třicátých let 19. století s nádhernými nástěnnými freskami, dále Muzeum Nikoly Vapcarova, jenž byl geniální bulharský
básník, anebo Muzeum Neofita Rilského. Podívat se také můžete do Chrámu Svaté trojice s volně stojící zvonicí z roku 1835. Charakter budov ve městě připomíná novotudorovský
styl v architektuře 19. století, a to především světle omítnutými zdmi a tmavě dřevěnými trámy a překlady. Bulharské hory a především ski areál v Bansku prošel v posledních letech
velkolepou proměnou. Bylo tady vybudováno mnoho nových lanovek a zdejší areál tak svojí kvalitou dohnal alpská střediska. Komfortní lanovky, perfektně upravené široké
sjezdovky (až 75 km sjezdových tratí a 16 km dlouhá běžecká trať), restaurace na svahu a především bohatá sněhová nadílka lákají k návštěvě tohoto balkánského střediska. Pirin
Vás osloví svou alpskou povahou a zajisté i třemi vrcholy sahajícími nad 2 900 m. n. m. Průměrná sněhová pokrývka dosahuje 2,5 – 3 m od začátku ledna až do konce dubna.

Lyžaři se mohou těšit na kompletní zázemí: půjčovny lyží, snowboardů a sněžných skútrů, úschovny, lyžařské školy a také paragliding.
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