Inwestycja z bogatym zapleczem rekreacyjno-gastronomicznym w
Szklarskiej Porębie
nr oferty: PAH-279

Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie
CENA netto:

252 889 - 672 570 PLN

+ 23% VAT

powierzchnia:

20.8 - 42.7 m2

liczba pokoi:

1-3

liczba lokali w inwestycji:

172

liczba pięter w inwestycji:

4

typ inwestycji:

termin oddania:

podział zysków,
na własny użytek
I etap - IV kwartał 2022; II
etap - I kwartał 2024

grunt:

własność

cena miejsca postojowego:

od 45 000 PLN

Prowizję kupującego pokrywa
deweloper
Cena netto za metr kwadratowy

TAK
11 800 - 16 400

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:
idealna lokalizacja w mieście z perspektywami, w którym sezon wypoczynkowy trwa cały rok
malownicza i przyciągająca rzesze turystów okolica oraz liczne atrakcje na terenie inwestycji
w pobliżu inwestycji znajduje się wiele szlaków turystycznych, pięknych miejsc i obiektów wartych
odwiedzenia, np. Sowie Skały, Sowiniec, Pieczara Czerwona Jama, Aplitowa Skała, Wodospad Kamieńczyk,
Park Dinozaurów, Rodzinny Park Rozrywki i Park Linowy

Szczegóły dotyczące budynku:
lokale oddane będą w stanie wykończonym i wyposażonym - dodatkowo płatne 2 500 zł/mkw.
bogate zaplecze rekreacyjno - gastronomiczne
budynek 4-piętrowy
infrastruktura: restauracja z lobby barem, SPA, sauna parowa, sucha i IR oraz grota solna, pokój
relaksacyjny i siłownia jak również swój własny basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci oraz Swim-up bar i
jacuzzi wewnętrzne oraz zewnętrzne, rowerowania oraz narciarnia

Dodatkowe informacje:
każdy apartament z klimatyzacją
miejsce postojowe naziemne w cenie 45 000 zł netto - obligatoryjne

Model inwestycyjny:
zakup lokali na użytek własny
umowa na zasadzie podziału zysków z operatorem
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mail: kontakt@propertyhomes.pl

ul. Garbary 67/402

www.propertyhomes.pl

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.
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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