Moderní apartmán v krásném prostředí, Tyrolsko, Rakousko

ID nemovitosti RSA7876
Město Fieberbrunn
Typ Byt
Dispozice 3+kk
Ložnice 2
Zahrada Ne
Parking Venkovní veřejné
Stav nemovitosti Výstavba
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2023
Balkón Ano

Zařízen Možno zařídit
Stav zakázky Aktivní
Patro 2. patro
Cena 549 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout moderní apartmán v krásném prostředí obce Fieberbrunn v okresu Kitzbühel v Tyrolsku v Rakousku. Apartmán
o ploše 72 m2 je situován ve druhém patře pětipodlažního hotelového domu s výtahem, který je podsklepen. Nachází se v něm obývací pokoj
s jídelnou a kuchyňským koutem, dvě ložnice, dvě koupelny, chodba a balkon (6 m2). V případě zájmu lze apartmán zařídit nábytkem, kdy se
cena odvíjí od plochy apartmánu, tudíž od 10.000 € do 30.000 €. Můžete si také přikoupit garážové parkovací stání za cenu 18.000 €.
Plánovaný termín výstavby budovy spadá na rok 2023. Majitelé apartmánů mohou užívat služeb hotelu jako wellness, snídaně formou bufetu,
restaurace, bar, terasa, pokojová služba, osobní péče na recepci. Nemovitost se skvěle hodí pro Váš pobyt a dovolenou, stejně tak jako
atraktivní investice v cestovním ruchu. Obec Fieberbrunn leží v regionu Pillerseetal, kde se lidé chodí rekreovat po celý rok. Jen pár minut jízdy
autem máte známá města jako St. Johann in Tirol a Kitzbühel. Fieberbrunn je součástí lyžařského okruhu Saalbach-Hinterglemm-LeogangFieberbrunn s asi 270 km sjezdovek. Kromě toho další lyžařská střediska naleznete v jeho okolí: Hochfilzen, St. Ulrich am Pillersee, St. Jakob
in Haus a Waidring. V letních měsících jsou v provozu tři horské železnice projíždějící přes 400 km turistických stezek v krásné a čisté přírodě.
Vyžití máte na tenisových a golfových hřištích, relaxovat můžete u bazénů nebo jezer, anebo se vydejte na kole po bezpočtu cyklostezek.
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