Prodaja počitniški objekt EGIPT, HURGHADA, 54,00 m2

Transakcija:

Prodaja

Tip:

Počitniški objekt - Apartma

Velikost:

54,00 m m

Lokacija:

EGIPT, HURGHADA, Vse regije

Šifra:

Ni podatka

Država:

Ostale države

Leto izgradnje:

zgrajeno leta 2000

Energetski razred:

Ni podatka

2

50.000,00 EUR

2

54 m², apartma, zgrajen l. 2000, prodamo lastniški apartma v hotelu s 5 zvezdicami v egiptu, prodamo. Cena: 50.000,00 EUR
PRODAMO LASTNIŠKI APARTMA V HOTELU S 5 ZVEZDICAMI V EGIPTU.
Samra Bay Hotel & Resort se nahaja neposredno ob plaži, v središču mesta Hurghada Promenade, Hilton Square. Od letališča Hurghada je oddaljen 5
minut. Letovišče združuje zasebno plažo, luksuzne objekte in meji na znamenito promenado s svetovno znanimi restavracijami, bari, kavarnami, klubi
in nakupovalnimi centri. Vzpostavljena je tudi direktna letalska povezava med Ljubljanskim letališčem in letališčem v Hurghadi.
Apartma je velik 54 m², od tega je okoli 8 m² terase in 46 m² uporabne površine. Apartma ima naslednjo razporeditev prostorov: kuhinja, kopalnica, v
kateri je poleg sanitarij in tuša tudi pralni stroj; dnevna soba s spalnico, ki je opremljena s klimatsko napravo in televizijo, ima pa tudi velika balkonska
vrata, ki se odpirajo na zasebni balkon s sedežno garnituro, ki omogoča uživanje v spektakularnem pogledu na odprto morje in bazene. Poskrbljeno je
tudi za male in velike mulce, saj imajo tobogane, lahko pa obiščete tudi ﬁtnes. Apartma ima prost dostop do plaže.
V sklopu hotela vam nudijo vam tudi razne storitve za brezskrbne počitniške dni, kot so čiščenje apartmaja, likanje, pranje. Hotel ima za lastnike
apartmajev poseben, ločen vhod od tistega, ki ga uporabljajo gostje hotela. Apartma je v sklopu hotela tudi varovan.
PRIPOROČAMO VSEM, KI BI SI ŽELELI UŽIVATI V ČAROBNEM EGIPTU V HURGHADI NA ČUDOVITIH PLAŽAH IN PRIJETNO TOPLEM MORJU
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