Praha 1 - Exklusivní nabídka pronájmu bytu Pařížská ulice, luxusní mezonet 5+1 (211 m2),
recepce
Pařížská 9, Praha, Hlavní město Praha

83 000 Kč / měsíc
Nabízíme byt k pronájmu nalézající se v prestižní lokalitě Josefova a Starého Města - Pařížské ulici. Jediná luxusní lokalita
světového formátu v Praze - obchodní třída spojující nábřeží Vltavy a Staroměstské náměstí. Jako své sídlo ji volí obchody
světoznámých jmen. Důležité adresy města Prahy dostupné během chvilky. Dostupné metro A Staroměstská. Secesní dům s
recepcí, ostrahou a výtahem byl zrekonstruován se značnou péčí, což je zřetelné již na fasádě - složité zdobení je perfektně
opravené a v příjemných barvách. V domě v současné době nabízíme k pronájmu pouze tento byt. Společné znaky interiérů
jsou například luxusní koupelny, mramorové obklady doplňuje benátský štuk na stěnách. Tento reprezentativní byt má
dispozici 5+1 a nalézá se na druhém a třetím patře. Byt je mezonetový a zaujme například francouzskými okny ve dvou
pokojích s výhledem do klidného vnitrobloku a skládá se z pěti samostatných pokojů. Z bytu je výhled do ulice Pařížská a do
vnitrobloku, kde se nachází zadní trakt Maiselovy synagogy. Vybavená kuchyňská linka, centrální vytápění, alarm,
bezpečnostní dveře. V bytě naleznete dvě koupelny - v jedné je hydromasážní vana. K dispozici sklepní kóje a je zde
možnost pronájmu garážového stání v ulici Bílkova. Úžasná nabídka, naše realitní kancelář doporučuje!

CENA
Cena nájmu

83 000 Kč / měsíc

Poznámka

+ 12.000 poplatky + elektřina

LOKALITA
Okres

Praha

Pražský obvod

Praha 1

Část obce

Josefov

Ulice

Pařížská

č. domovní / č. orientační

68 / 9

INFORMACE O NABÍDCE
Richard Dobiaš
Tel.: +420 775 252 460
E-mail: richard.dobias@homesweethome.cz

Číslo nabídky: 72515
homesweethome.cz/reality/72515/

Číslo zakázky

72515

Datum aktualizace

21.01.2021

Druh objektu

Cihlová

Typ bytu

Mezonet

Vybaveno

Ne

Počet podlaží objektu

4
2

Celková podlahová plocha m

211

Ostatní

Výtah

Stavba

Ostatní

POPIS BYTU
Kategorie

Byty

Číslo podlaží v domě

3

Dispozice bytu

5+1

Vlastnictví

osobní

Stav bytu

Velmi dobrý

Odpad

Kanalizace

Plyn

Plynovod

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

G - Mimořádně nehospodárná

Vyhláška

78/2013 Sb.
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