Příjemné apartmány přímo na sjezdovce, Korutany, Rakousko

ID nemovitosti RGPR1590RM
Město Katschberg
Typ Byt
Dispozice 1+kk
Ložnice 1
Zahrada Ne
Parking Venkovní veřejné
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Patro 1. patro
Cena 219 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout příjemné a zařízené apartmány přímo na sjezdovce Katschberg (1 640 m. n. m.) v Korutanech v Rakousku.
Budova o třech nadzemních podlažích se nachází v centru lyžařského střediska a v blízkosti veškeré infrastruktury s výhledy na nádherné
Korutánské a Salcburské alpy. Na výběr máte celkem 15 apartmánů různé dispozice (studio a s jednou až třemi ložnicemi, s jednou až třemi

koupelnami, s jednou až třemi toaletami, s balkonem téměř u každého apartmánu) s výměrou od 30 m2 do 89 m2 a v cenové relaci od 219.000 €
do 499.000 €. Všechny apartmány jsou kompletně a pohodlně zařízené (elektrospotřebiče v kuchyni, nábytek, TV, WiFi/WLAN). Ubytovací
kapacita je pro dvě až devět osob. Každý apartmán je přístupný buďto od schodiště nebo od výtahu. Parkovat lze na vyhrazeném místě před
domem, které je nutno dokoupit za cenu 5.500 €. Apartmány mají statut turistického pronájmu. O pronájem apartmánů se postará profesionální
agentura, jež bude mít v přízemí svou recepci a přijímací halu, lyžařskou školu a také půjčovnu lyží, tudíž se o nic nemusíte starat sami. V budově
je také společná místnost pro lyže se sušáky, s místem pro kola a golfové vybavení. Ve vedlejší budově máte k dispozici využívání služby jako
wellness se saunou za nízký poplatek (saunu lze rezervovat pouze pro Vaši rodinu). Za nízký poplatek si můžete také objednat snídani nebo
„snídaňový košík“ přímo ke dveřím apartmánu.
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