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Velký luxusní dům s 5 ložnicemi a vnitřním bazénem
v Horoměřicích

Lokalita:

Nájem:

K Chotolu,Horoměřice

60 000 Kč + poplatky: 10 000 Kč

N27927

Celkové hodnocení:

Dispozice: 7+1

Sklep: ne

Typ budovy: Cihla

Patro: -

Počet ložnic: 5

Bytové jádro: -

Plocha v m2: 900

Počet koupelen: 4

Typ podlahy: Dlažba,Plovoucí

Parkování: Garáž

Vana/Sprcha: 3 sprchy,3 vany

Ter./Ba./Lod.: ano/ne/ne

Výtah: ne

Počet WC:5

Zařízeno: Nezařízeno

Vlastnictví: Osobní

Umístění WC: WC v koupelně,WC zvlášť

K dispozici: ihned

Popis
Nabízíme Vám k pronájmu luxusní samostatně stojící rodinný dům v žádané lokalitě Horoměřice. Dům je postaven v klidné lokalitě, na pozemku 900
m2, je velmi prostorný, ze zádveří se dostaneme do centrální místnosti s novým, kompletně vybaveným kuchyňským koutem a krbem. Dále je v
přízemí část pro hosty s ložnicí a vlastní koupelnou, velká garáž, wellness s vnitřním bazénem a saunou, vstup do zahrady a na terasu. Po dřevěném
schodišti se dostaneme do prvního patra, kde jsou k dispozici dva mini byty (v každém je ložnice, obývací pokoj/pracovna, koupelna), dále je zde
velká koupelna s rohovou vanou. Vytápění domu je plynové, je zde zónový alarm, elektrická brána i vrata do garáže pro 3 osobní vozy. V obci je k
dispozici veškerá vybavenost, dále squash, bowling a tenisové centrum. Dům je vhodný zejména pro náročné klienty, kteří mají rádi luxus a soukromí.
Dům je vzdálen 10 minut autem od stanice Dejvická (metro A), 5 km od ruzyňského letiště a 4 km od Americké školy v Nebušicích. V obci je MHD - 20
minut na metro A - Dejvická. V případě zprostředkování pronájmu je provize pro RK ve výši 1 měsíčního nájmu (bez poplatků) + DPH.

Vybavení
Telefon, Alarm, Videovrátný, Sporák/Vařič, Lednice, Pračka, El. ovládání garážových vrat, El. ovládání brány, Sauna, Vnitřní
bazén, Zahradní domek

