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Soubor ubytovacích zařízení - penzion s
restaurací a dvěma byty a samostatná roubenka
v malebném místě v Krkonoších
Kupní cena

15 770 000 Kč
včetně provize

Soubor ubytovacích zařízení - penzion s restaurací a dvěma byty, samostatná roubenka a velký pozemek včetně bazénu
v malebném místě v Krkonoších - Dolní Rokytnice nad Jizerou

Vánoční nabídka - velké snížení ceny a jako bonus garance zisku - v případě zájmu přenechání již objednaných termínů na
zimu a možná sleva na el. energii do června příštího roku.
Splníme Vám sen bydlet na horách a rozdávat lidem radost poskytováním ubytování včetně stravování v nově
rekonstruovaném stylovém zařízení. Pokud upřednostňujete pouze ubytovací služby, lze kuchyň zařídit pro vlastní vaření
ubytovaných a restaurace může sloužit jako společenská místnost.
Samostatná roubenka s prostornou obývací místností s krbem, oddělenou kuchyní, 3 pokoji a 2 koupelnami je kompletně
vybavená. Můžete ji užívat pro svou rodinu, případně pronajímat, již je v provozu a má své spokojené klienty.
Penzion je po rekonstrukci (kromě fasády) a zatím v této nové podobě nebyl otevřen.
Nádherná restaurace s kachlovými kamny je vybavena stylovým nábytkem, kuchyň je předpřipravena, součástí prodeje je
mrazák, sporák, konvektomat, odsávání.
Toalety dámské i pánské jsou dokončeny.
V přízemí je připraven k dobudování samostatný byt 2+kk s možností využití pro personál, pro Vás, případně k pronájmu.
V patře je 6 nových apartmánů, každý má vlastní zařízenou koupelnu, stačí vybavit nábytkem a světly a můžete začít
pronajímat. V ceně je i sněhová fréza, nový přenosný gril a sekačka.
Bydlet trvale nebo jen rekreačně můžete v odděleném bytě 3+kk, který je téměř celý hotový, stačí pár drobných úprav v
hlavní místnosti a kuchyni. Oba pokoje i koupelnu je možné již používat. Z obývacího pokoje je východ na zahradu a spodní
terasu.
Zahrada, výhled, zahradní krb s grilem, mnoho míst k posezení a velký bazén dotváří atmosféru nezapomenutelného i
letního pobytu, který je a v novém jistě bude žádaný.
Umístění je velmi lukrativní, klidné, s příjezdem po asfaltové silnici, v těsné blízkosti lyžařského vleku. Na kole či na běžkách
lze vyjet rovnou od domu, do velkých lyžařských center Rokytnice nad Jizerou či Harrachova je to autem či autobusem
kousek. Oblíbená jsou i menší střediska Paseky, Rejdice, Kořenov, Jablonec nad Jizerou či výlety do nedalekého Polska.
Výhodou je vlastní parkoviště.
S ﬁnancováním v případě zájmu poradíme případně společně vybereme pro Vás nejvhodnější variantu.
Přijďte se podívat, zda tyto nemovitosti mohou naplnit Vaše přání a požadavky spokojeného života na horách. Těšíme se na
Vás.
Typ

komerční, ubytování

Energetický štítek

G

Lokalita

Dolní Rokytnice

Datum nastěhování

1.1.2023

Město

Rokytnice nad Jizerou

Vybavení

Okres

Semily

Sklep
Bazén

Vlastnictví

Osobní

Voda

místní zdroj

Budova

Smíšená

Topení

jiné

Podlaží

2

Odpad

jímka

Stav objektu

Velmi dobrý

Plocha užitná

722 m2

Plocha celková

5273 m2

Plocha pozemku

2841 m2

