Ciekawa inwestycja w Karkonoszach
nr oferty: PAH-251

Karkonosze, woj. dolnośląskie
CENA netto:

200 836 - 813 995 PLN

+ 23% VAT

powierzchnia:

19.9 - 88.9 m2

liczba pokoi:

1-2

liczba lokali w inwestycji:

113

liczba pięter w inwestycji:

3

typ inwestycji:

stała stopa zwrotu

termin oddania:

III kwartał 2022

grunt:

własność

miejsce postojowe:

brak

Prowizję kupującego pokrywa
deweloper
Cena netto za metr kwadratowy

TAK
9 000 - 12 400

Kontakt:
Property & Homes Sp. z o.o.

tel: 663-532-265

61-758 Poznań

mail: kontakt@propertyhomes.pl

ul. Garbary 67/402

www.propertyhomes.pl

Opis:
Lokalizacja:
obiekt położony w jednej z najładniejszych lokalizacji w Kotlinie Jeleniogórskiej
cicha, spokojna oraz urokliwa okolica
doskonały widok na pasmo Karkonoszy
około 6 km od Jeleniej Góry, 12 km od Szklarskiej Poręby, 20 km od Karpacza
atrakcje w okolicy: Termy Cieplickie, Ruiny zamku Chojnik, Park Norweski, Karkonoski Park Narodowy, Góry
Izerskie, Stoki narciarskie, Huta Szkła Julia, Dinopark, Karkonoskie Tajemnice, Gigantei – Karkonoski Park
Ducha Gór, SkyWalk – Świeradów Zdrój i wiele innych.

Szczegóły dotyczące budynków:
obiekt z Aquaparkiem pod marką francuskiej grupy hotelowej
infrastruktura: aquapark, basen, siłownia, restauracja, bar, recepcja, jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne, Kids
Zone, SPA, sale konferencyjne, taras widokowy, 3 rodzaje saun, Chata Grillowa

Dodatkowe informacje:
wykończenie i wyposażenie lokali w cenie
wybrane apartamenty z balkonem
bezpośredni widok na góry

Model inwestycyjny:
umowa najmu zawierana z operatorem na okres 10 lat (z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat)
rentowność 7% lub 7,5% wartości netto lokalu hotelowego i wyposażenia
pobyt właścicielski 14 lub 37 dni

PROPERTY & HOMES Sp. z o.o. informuje, że dane zamieszczone w ofercie mają wyłącznie charakter informacyjny
i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeks cywilny, jak również nie stanowią oferty w postaci
elektronicznej w rozumieniu art. 66 ¹ Kodeksu cywilnego.
PROPERTY & HOMES Sp. z o.o. informuje, że dane w ofercie nie stanowią usługi doradztwa finansowego,
prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących podjęcia decyzji
inwestycyjnej.
PROPERTY & HOMES Sp. z o.o. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone w ofercie informacje były rzetelne i
oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności.
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Materiał opracowany i prezentowany w ofercie ma charakter wyłącznie informacyjny a ryzyko wykorzystania
informacji zamieszczonych w ofercie, w zakresie podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie odbiorca oferty.
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