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Pronájem luxusní vily 5+1, 600m2, Praha-západ, Průhonice

Obytná plocha

Nabídka již není aktivní
2
600m

Plocha zahrady

555m2

Typ vlastnictví

Osobní

Parkování

Garáž

Konstrukce budovy

Cihla

Dostupnost

neznámá

Dispozice

5+1

Balkón

Ano

Lodžie

Ne

Plocha lodžie

0m2

Sklep

Ne

Plocha sklepa

200m2

Terasa

Ano

Plocha terasy

50m2

Zahrada

Ano

Počet nadzemních
podlaží

2

Zastavěná plocha

286m2

Plocha parcely

841m2

Užitná plocha

600m2

Stav nemovitosti

Novostavba
Garáž, Venkovní stání

Rok výstavby

2 005

Parkování

Počet parkovacích míst

4

Zdroj teplé vody

Kotel

Telefonní přípojka

Ano

Zařízeno

Nezařízeno

Dopravní dostupnost

MHD, Příměstská doprava, Auto,
Dálnice

Nabízíme k pronájmu novou luxusní vilu 5+1 (podnikatelské baroko), 600 m2. Obývací pokoj s krbem, čtyři ložnice,
kuchyň, tři koupelny. Plně vybavena kuchyňská linka, lednice, pračka, myčka, mikrovlnná trouba. Na podlaze parkety a
dlažba. Čtyři balkony, sauna, dubové parkety, v koupelnách výřivé vany, telefonní linka, satelit, centrální vysavač.
Zahrada 2000 m2 s bazénem. Garáž pro dvě auta, možnost parkování dalších dvou aut na pozemku.
Průhonice leží na jižním okraji Prahy, cca 15 km od centra po dálnici D1. Dominantu obce tvoří zámek s rozlehlým
parkem. Dále je zde nádherná botanická zahrada. Okolí obce je vhodné pro provozování různých sportů. Množství
hotelů a restaurací, včetně malého pivovaru, dodávají obci hlavně v letních měsících své kouzlo. Asi ve vzdálenosti 1000
m od obce najdete velké nákupní centrum s hypermarketem Hypernova a dalšími obchody jako je Megasport, KIKA,
MAKRO, supermarket LIDL a také akvapark Aquapalace.cz s posilovnou, saunou a kosmetikou. V obci je také škola a
školka pro děti, pro anglicky mluvící děti je mezinárodní anglická škola a školka na Praze 4- Kamýku, kam jezdí školní
autobus, vzdálená 20 minut autem - www.eisp.cz.

Kontakt na makléře
Jan Kuklík

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mobil:

+420 775 609 626

tel.:

775 609 626

email:

jan@atlas-reality.cz

Eč: 3756

