800 100 164
info@realityspolu.cz
www.realityspolu.cz

B 2.2
Kupní cena

Info u realitního
specialisty

Vítejte u exkluzivního prodeje apartmánů v jedinečném projektu VIVA VRCHLABÍ, jenž se nachází v překrásné lokalitě, také
označované jako vstupní brána Krkonoš. Projekt je situován na okraji města v těsné blízkosti přírodního koupaliště Kačák a
rekreačního areálu Vejsplachy.
V rámci tohoto projektu bude postaveno 58 bytů ve čtyřech domech. Budou zastoupeny byty velikostí od 2+kk až po 4+kk.
Byt se nachází v 2. nadzemním podlaží bytového domu s výtahem.
Interiér bytu 3+kk o celkové ploše 90,89 m2 je tvořen vstupní chodbou, kuchyní s obývacím pokojem, ložnicí, druhou ložnicí,
koupelnou se sprchovým koutem a samostatnou toaletou. V celkové ploše bytu je zahrnuta terasa o výměře 9,75 m2 a
cyklobox o výměře 2,3 m2 umístěný v suterénu domu. Cena zahrnuje i garážové stání v hodnotě 500 000,-Kč

Byty mají promyšlený půdorys, vysoký standard, veškeré potřebné vybavení a prostorné terasy.
Projekt je připravován ve spolupráci s renomovanou architektonickou kanceláří ATIP z Trutnova, která má řadu zkušeností s
projekty v oblasti Krkonoš.
Většina z nich bude mít prostorné terasy s velkými okny. Budou nabízeny v různých úrovních standardu.
Byt je vhodný jak pro rodinu s dětmi, tak pro páry nebo dokonce jako investice.
Projekt se nachází na jednom z nejlepších míst na okraji Vrchlabí v těsném sousedství zimních i letních rekreačních aktivit.
Město Vrchlabí má plnou infrastrukturu a je živým a dynamicky se rozvíjejícím místem pro život.
V létě je zde možnost koupání, která se v příštích letech rozšíří o nově budovaný aquapark, nechybí ani hřiště na tenis, fotbal
nebo cyklostezka. V zimě jsou zde upravované běžecké tratě částečně osvětlené a uměle zasněžované. Na sjezdovky
Herlíkovice – Bubákov je možné se během pár minut dostat skibusem. Při tom všem je centrum města s veškerou
infrastrukturou ve vzdálenosti jen pár minut.
Financování Vám rádi pomůžeme vyřešit.

Typ

byty, 3+kk

Podlaží

2

Lokalita

Pražská, Vrchlabí

Stav objektu

Ve výstavbě

Město

Vrchlabí

Energetický štítek

B

Okres

Trutnov

Datum nastěhování

1.3.2023

Vlastnictví

Osobní

Podlaží celkem

4

Budova

Smíšená

Vybavení

Sklep 2 m2
Garáž
Parkovací místo

Plocha užitná

90.89 m2

