
PRODEJ

Nabízíme Vám apartmán, který se nachází asi 2 km od obce Všemina v areálu Activity
park hotelu Všemina. Obec Všemina má kouzelné umístění. Je obklopena břehy potoka
Všeminky a leží 6,5 km od Vizovic i od Zlína. V okolí jsou rozsáhlé lesy a v areálu
Apartmánů Všemina spoustu sportovních aktivit. Toto středisko se pyšní každoročním
nárustem turistů a proto nabírá na atraktivitě. Využití střediska nabízí plavání ve
vyhřívaném vnitřním bazénu, lezení na lezecké stěně s lanovou dráhou, Paintball,
lukostřelburč, zorbing - koulení se v nafukovací kouli po vodní hladině ,volejbal,
projížďku na koních - v blízkosti areálu je koňský ranč. V hotelu je dětský areál,
tělocvična. Máte-li rádi vodu v přírodní nádrži, můžete zdokonalit svá tempa v jezeře,
které je považováno za jedno z nejčistších v celém kraji. Cyklistika - v okolí se nabízí
mnoho tras. V zimních měsících se kousek od areálu (do 20 minut) nachází 4 zimní
střediska. Zajímavý výdělek z případného pronájmu Vám pomůže například…
(další popis na www stránkách)

Další parametry:
Topení: ústřední dálkové,
Voda: studna nebo jiný vlastní zdroj, voda je v objektu i rozvedena
Odpad: čistička
Elektřina: 230V,
Telekomunikace: internet
Sítě: kabelová TV,
Dopravní dostupnost: silnice,
Energetická náročnost budovy: C - Úsporná

Druh objektu
Stav objektu
Umístění objektu
Vlastnictví

Celková podlahová plocha
[m²]
Počet podlaží v domě
Podlaží

Kraj
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Obec (část obce)

Vlastnictví
Cena 1 490 000 Kč

za nemovitost
včetně provize, další
pozn.:Včetně provize
plus daň z nabytí
nemovitostí.

cihlový
velmi dobrý
polosamota
osobní

45

4
3

ZLK
Zlín
Všemina

osobní

Nemovitost: byty

Číslo zakázky: 608123

Apartmán - byt 2+kk, ve Všemině, pro trvalé a rekreační
bydlení. Pocha 41, 4 m2

tel. +420 543 217 040

ALVA REAL s.r.o.
Adresa Trnitá 311, Štěpánská 6, 60200 Brno

 ¦ 
e-mail: info@alvareal.cz

makléř
David Vašíček

+420 608 772 407
david.vasicek@alvareal.cz
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