Větší výběr, ověřená ohodnocení, nejlepší cena
To je atraveo, jeden z největších zprostředkovatelů rekreačních objektů po internetu.
www.atraveo.cz/

Objekt číslo 266362

Rekreační dům pro max. 18 osob,
Čechy

URL k tomuto objektu:
http://www.tuivillas.com/266362
Dny příjezdu: podle dohody
Můj počet osob: 1

Další vedlejší služby a informace o platbě

K prezentaci objektu

kauce CZK 30.000,00 (závazně, k zaplacení na místě, ) (01.01.2020 - 31.12.2023)

O tomto objektu
Zámek Trnová se nachází ve stejnojmenné obci, v malebném zákoutí uprostřed lesů, 20 minut z centra Prahy za Zbraslaví. Na
levém břehu Vltavy (1 km), na úpatí Brdských lesů a CHKO Český kras leží tento kouzelný, luxusní, historický zámek "Trnová", 4podlažní, rok výstavby 1720, renovovaný v roce 2008. Centrální, klidná, slunná poloha, v zeleni. Společné: pozemek 5'000 m2. K
dispozici pouze pro Vás: park 2'000 m2 (oplocený), krytý bazén vyhřívaný (7 x 3 m, hloubka 130 cm) s vnitřními schůdky. Altán,
terasa (120 m2), zahradní nábytek, gril, grilovací kout. V domě: biliár, herní místnost, výtah, ústřední topení, bezpečnostní
zařizení. Úklid na vyžádání (extra). Snídaně a polopenze na vyžádání (extra). Příjezd vede až k objektu. Parkovací místo na
pozemku. Potraviny 2 km, supermarket 5 km, restaurace, bar 100 m. Golfové hřiště (9 jamek) 7 km, jízdárna 100 m. Součástí
parku je jezero 300 m2, které je možno využít také ke koupání. Oddělené severní křídlo zámku využíváno ke komerčním účelům.
Pozor prosím: Pořizování obrazového záznamu a fotografií pro komerční účely pouze se svolením majitele za poplatek. Přísný
zákaz ohňostrojů.

15-pokojový dům 725 m2 na 4 podlažích. Komfortní a stylové zařízení: velký salón 59 m2 s otevřený krb. Malý salón 20 m2. Malá
jídelna 23 m2. Velká jídelna 86 m2. Kulečníková místnost. 2x WC zvlášť. Ve spodním patře: kuchyně (4 plotýnky, malá trouba,
trouba, myčka, mikrovlnka, mraznička). Sprcha/WC. V horním patře: 4x pokoj, v kazdem pokoji s 2x lůžko, koupelna/bidet/WC, TV
a klimatizace. 1x pokoj s 3x lůžko. 1x pokoj s 2x dvoulůžko, koupelna/bidet/WC, TV a klimatizace. Obývací pokoj s
koupelna/bidet/WC, TV-satelit a klimatizace. 1x dvoulůžkový pokoj. V podkroví: 1x dvoulůžkový pokoj. Terasa, zahradní sezení.
Zahradní nábytek. Velmi pěkný výhled do zahrady a na krajinu. K dispozici: Internet (Wireless LAN [WLAN], zdarma). Parkování
(oplocený). Kauce CZK 30 000,- (EUR 1 000).
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Informace týkající se domu
Ca. 725 m², 18 osob, výtah v domě, volně stojící objekt, 7 ložnice, 7 koupelny, ohrazený pozemek

Zvláštnosti tohoto objektu
zámek/Hrad, parkoviště, bazén, společný bazén

Obytný prostor
krb, televize

Kuchyň
trouba na pečení, lednička, mikrovlnná trouba, myčka

Koupelna/WC
sprcha, 9 záchody

Vzdálenosti (vzdušná čára)
golfové hřiště ca. 7 km

Venkovní prostor
zahrada, gril, bazén všeobecně, terasa

Ostatní
kulečníkový stůl, klimatizace, luxus, možnost jízdy na koni, domácí zvířata jsou povolena (max. 1), internet, WLAN

Ověřený nabízející
Všechny údaje: Stav 07.07.2020, 04:07
Úplný a aktuální popis objektu naleznete na https://www.atraveo.cz/266362. V případě dotazů se prosím obraťte na naši
zákaznickou službu (viz webová stránka). Chceme Vás upozornit, že se údaje o dostupnosti a cenách mohou časem změnit.
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