Prodej luxusní vily 426 m2, na pozemku 461 m2, Průhonice

426 m2

Ke Školce, Průhonice, Praha-západ, Středočeský kraj

na vyžádání

S TOUTO NEMOVITOSTÍ VÁM POMŮŽE

Romana Čermáková

romana.cermakova@luxent.cz

EXTERNAL SALES SPECIALIST

+420 770 181 181

Číslo zakázky

N6197

Cena

na vyžádání

Adresa

Ke Školce, Průhonice, Prahazápad, Středočeský kraj

Druh

Domy

Kategorie

Vila

Užitná plocha

426 m2

Počet pokojů

4 pokoje

Plocha pozemku

461 m2

Zastavěná plocha

341 m2

Nízkoenergetický

Ne

Energetická náročnost budovy

D - Méně úsporná

Zařízení

Ano

Parkování

2

Garáž

2

Terasa

Ano

Sklep

Ano

Bazén

2 m2

Výtah

Ne

O nemovitosti
2

2

Nabízíme exkluzivně k prodeji polovinu luxusního dvojdomu o ploše 300 m s 200 m teras, v krásném prostředí obce Průhonice
s jedinečným výhledem na Průhonický zámek. Dům se nachází v uzavřeném zabezpečeném areálu, pouhých 200 m od centra
Průhonic. Jedná se o výjimečnou nemovitost s neopakovatelnými výhledy a maximálním pocitem soukromí.
Reprezentativní dvoupodlažní dům nabízí vzdušné velkorysé prostory, vstupní halu se šatnou, na kterou navazuje jídelna a
samostatná kuchyň s oddělenou spíží. Vzdušný víceúrovňový obývací pokoj, lze rozdělit velkoformátovými prosklenými
posuvnými dveřmi na dvě části. Tím vznikne relaxační zóna s krbem, za kterou se nachází prostorná koupelna s vířivou vanou,
saunou, toaletou a bidetem. Z obývacího pokoje vstupujeme na terasu, která je zcela obklopena přírodou a bazénem se slanou
vodou s protiproudem a sprchou.
V 1. patře domu je hlavní ložnice s koupelnou a šatnou, která je propojená s druhou ložnicí. Koupelna s vanou má krásné
prosklené dvoukřídlé francouzské okna i prosklený štít. U schodiště je vstup na horní prostornou terasu, s příjemným
posezením a romantickým výhledem na Průhonický zámek.
Z 1. patra je vstup na půdu, které není využitá, ale může sloužit jako další prostor.
V přízemí domu je vinný sklípek, technická místnost, garáž pro dvě auta s přímým vstupem do domu. Před domem jsou další
dvě parkovací místa a společná parkovací místa pro hosty.
Dům je kvalitně zateplen, vytápění zajišťuje plynový kotel, stavba je napojena na obecní vodovod a kanalizaci.
Průhonice jsou velmi žádanou lokalitou s velmi snadnou a rychlou dostupností do centra Prahy. Kompletní občanská
vybavenost v přímém okolí nemovitosti, obchody, škola, školka, restaurace, zdravotní středisko, lékárna, pošta, pobočky bank.
Obec sousedí s komerční zónou Průhonice - Čestlice. Je zde dendrologická zahrada, zámecký park Průhonice a Průhonický
zámek. Rychlé napojení na D1 a Pražský okruh, MHD doprava 3 min. pěší chůzí od domu. Mezinárodní letiště Václava Havla
Praha je od nemovitosti vzdáleno 30 minut jízdy autem.
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