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 oferta 761/2605/OMS

cena:

450 000 PLN

zdjęcie:

informacje podstawowe:

miejscowość: KOŁOBRZEG

nieruchomość: MIESZKANIE

pow. całkowita [m2]: 30

liczba pokoi: 1

informacje dodatkowe:

rok budowy: 2009

forma własności: WŁASNOŚĆ

ogrzewanie: C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

okna: PCV

opis:

Dochodowy apartament 1-pokojowy zlokalizowany 50 metrów od morza w kompleksie hotelowo-sanatoryjnym

Royal Tulip Sand Hotel w Dzielnicy Uzdrowiskowej. Usytuowany na 2 piętrze, narożny, składający się z pokoju z

łazienką. 

Powierzchnia apartamentu 30m2.

NIE PŁAĆ ZA WYNAJEM – kup apartament nad morzem, korzystaj sam lub zarabiaj na wynajmie

GŁÓWNE ATUTY NIERUCHOMOŚCI: lokalizacja w kompleksie hotelowym usytuowanym w sąsiedztwie plaży i w

niewielkiej odległości od centrum. IDEALNE LOKUM NA WAKACYJNE I WEEKENDOWE PRZYJAZDY. 

STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA: wysoki, apartament zadbany, nie wymaga nakładów

finansowych. W cenie wyposażenie i umeblowanie w standardzie przystosowanym pod wynajem, dwuosobowe

łóżko z zagłówkiem, toaletka, 2 fotele, duże lustro, szafa, TV.

Budynek V kondygnacyjny z windami i reprezentacyjną recepcją oraz pełnym zapleczem hotelowym. W

budynku: garaż podziemny z miejscami postojowymi, całodobowa recepcja. Do dyspozycji gości hotelu:

restauracja, kawiarnia, salon fryzjerski, siłownia, fitness, sala konferencyjna, strefa SPA - basen, sauna, jacuzzi,

łaźnia parowa, studnia lodowa; strefa Wellness - gabinety masażu, gabinety rehabilitacyjne i gabinety

kosmetyczne, taras na dachu. Istnieje możliwość korzystania ze Spa i basenu za dodatkową opłatą. Dla

właścicieli lokali 10% rabat na usługi restauracji. 

LOKALIZACJA: Dzielnica Uzdrowiskowa ul.Zdrojowa, odległość do plaży około 50 metrów, w najbliższym

sąsiedztwie park nadmorski, liczne ośrodki wypoczynkowe i sanatoryjne, korty tenisowe, deptak, ścieżki

rowerowe. 
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Termin wydania nieruchomości do uzgodnienia.

Czynsz: 500 zł/m-cznie + prąd

Serdecznie zapraszamy na prezentację

W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.
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