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CENA

NEMOVITOST

KÓD

POZEMEK

UŽITNÁ PLOCHA

ZAHRADA

Cena na vyžádání

ID 1013

FV.40.2

220 m2

68 m2

155 m2

PARKING

1

Vzdušný moderní rodinný dům na prodej s dispozicí 3+kk v malebné
středočeské obci Řehenice v okrese Benešov je součástí prémiového
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rezidenčního projektu Dařbož. Poskytuje to nejlepší pro klidný rodinný život
na venkově pouhých 25 km od Prahy a 6 km od Týnce nad Sázavou.

Dispozici prvního podlaží domu tvoří zádveří, prostorný obývací pokoj s
kuchyňským koutem, jídelním prostorem a přístupem na zahradní terasu,
samostatná toaleta, technická místnost a schodiště. Na patře naleznete
chodbu, hlavní ložnici, dětský pokoj a společnou koupelnu. Součástí domu
je venkovní parkovací stání a rozlehlá zahrada o ploše 155 m2.
Standardy domů zahrnují vinylové podlahy s imitací dřeva, podlahové
vytápění, plastová okna, velkoformátové keramické obklady a dlažby a bílou
keramickou koupelnovou sanitu. Domy disponují také přípravou pro systém
chytré domácnosti Smarthome, dobíjecí stanice elektromobilů a předokenní
žaluzie či možností instalace retenční nádrže na sběr dešťové vody.
Samozřejmostí je prémiový design a vysoká kvalita všech použitých
materiálů.
Vynikající dostupnost autem, 8 minut do Týnce nad Sázavou, 15 do
Benešova či na D1, 20 minut na Pražský okruh a 45 minut do centra Prahy.
Okrajová pražská část Chodov je vzdálená 30 minut jízdy. Autobusem se za
méně než hodinu dostanete k stanicím metra Budějovická nebo Opatov.
V okolitých obcích a nedalekém Týnci naleznete mateřské a základní školy
včetně školy typu Montessori, lékařské ordinace, pobočky pošty, úřady,
obchody a služby, střední školy pak v Benešově nebo Říčanech. Na
Chodově naleznete obchodní centrum Westfield Chodov s multikinem,
restauracemi a řadou obchodů. Samotný projekt však vzniká jako nová část
obce s vlastní infrastrukturou a občanskou vybaveností, parkem a dětským
hřištěm. Široké jsou taky možnosti volnočasových aktivit v podobě množství
přírodních a historických památek, Ondřejovské hvězdárny, sportovního
klubu, golfového hřiště, lyžařského areálu a Aquapalace Čestlice.
Termín dokončení 1. etapy je plánován na 3Q 2023.
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