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Luxusní mezonetový byt s dispozicí 5+kk na prodej v lokalitě Praha 7 Troja, nacházející se ve třetím a čtvrtém podlaží nově postavené budovy,
jež leží v okrajové části historického nádvoří s více než čtyřsetletou historií v
sousedství Trojského zámku.
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Je součástí jedinečného rezidenčního projektu propojujícího moderní
přístup k bydlení s bohatou historií místa. Celý komplex tvoří šest elegantně
renovovaných historických a sedm citlivě navržených moderních budov. K
maximálnímu komfortu obyvatel slouží vstupní brána se zabezpečením,
nepřetržitá služba recepce, udržovaná zahrada, restaurace, společenská
místnost a vstupní lobby.
Interiér prvního podlaží bytu tvoří předsíň, šatna a hala, které disponují
přístupem na terasy, dvě ložnice a koupelna. Druhé podlaží je tvořeno
nadstandardně prostorným obývacím pokojem s kuchyňským koutem a
jídelním prostorem, hlavní ložnice s oddělenou pracovnou, průchozí šatnou
a en-suite koupelnou, samostatná toaleta a tři terasy. Byt je charakteristický
vysokou kvalitou použitých materiálů a maximálním důrazem na komfort.
Standardy zahrnují přípravu systému chytré domácnosti, elektrické ovládání
oken a žaluzií, bezpečnostní dveře, klimatizaci a podlahové vytápění. Byt
navíc disponuje soukromým výtahem, jež propojuje obytné prostory s
privátní garáží se třemi parkovacími stáními. Cena zahrnuje rovněž sklepní
prostor.
Lokalita nabízí skvělou dostupnost centra metropole vzdáleného pouhých
10 minut jízdy autem nebo půl hodiny cesty MHD. Nechybí ani plná
občanská vybavenost jako obchody, školy, školky, lékařské ordinace, bary a
restaurace. Lokalita navíc nabízí množství možností pro trávení volného
času, komplex leží v blízkosti Zoologické a Botanické zahrady a parků
Divoká Šárka a Stromovka.
Pro kompletní informace o projektu a všech volných jednotkách nás
neváhejte kontaktovat.
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