Zaujala Vás tato nabídka?

Brad Beitinger
+420 774 480 455

beitinger@happyhouserentals.com

ID: 35739

5+1, Praha 5, Smíchov, ulice: Janáčkovo
nábřeží

2 500 euro /měsíc
Městská část

Praha 5 Smíchov

Typ nabídky

Pronájem

Ulice

Janáčkovo nábřeží

Typ nemovitosti

byt

Dispozice

5+1

Vlastnictví

Osobní

Plocha

181 m2

Struktura budovy

Cihla

Patro

3. patro

Parkování

Venkovní stání

Počet ložnic

3

Sklep

ne

Počet místností

6

PENB - Třída

F - Velmi nehospodárná

Výtah

ano

Elektřina

220 V

Zařízeno

Nezařízeno

Plyn

Zaveden

Poplatky

+ poplatky + energie + kauce 2 měs.

Bytové jádro

Zděné

K dispozici

ihned

Dopravní dostupnostMHD

Terasa

ne

Dopravní dostupnostAuto

Balkón

ne

Využití

Nekomerční

Internet

Ano

Vybavení

Kuchyňská linka, Sprchový kout

Půdní trojpodlažní, velmi prostorný, nezařízený byt 5+1 (181 m2) s úžasným výhledem na Vltavu a Žofín. Byt se
nachází ve 3. a 4. poschodí a na půdě. Ve spodním patře je vstupní hala, plně vybavená moderní kuchyň, jídelna
s vestavnými policemi, obývací pokoj a schody do prostředního patra. Zde jsou 2 ložnice, šatna, koupelna s
rohovou vanou, s vestavným sprchovým koutem,s toaletou a bidetem, úložná místnost, chodba a schodiště na
půdu. Zde je velká ložnice s vestavnou šatnou a soukromou koupelnou s rohovou vanou, toaletou a bidetem.
Plovoucí podlahy a dlažba. K dispozici Wi-Fi a satelitní TV. Garážové stání je 300 m od domu za poplatek. Byt se
nachází v krásné rohové budově v novobarokním stylu, s vyhlídkou na působivou scenérii, na levém břehu
Vltavy v Praze 5 na pomezí Malé Strany (Praha 1) v historickém centru naproti Národnímu divadlu a v blízkosti
Střeleckého ostrova na řece Vltavě. Tato nemovitost se nachází na atraktivním místě, v blízkosti Francouzského
lycea a významných zastupitelských úřadů. Nedaleko naleznete veřejné parkoviště, zastávku tramvaje a
autobusu, obchody s potravinami, kavárny, hospůdky, restaurace, obchodní centrum a obchody se
starožitnostmi (mateřská škola se nachází na ostrově mezi Národním divadlem ..
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