NA PRODEJ: HOTEL KOUTY

HOTEL KOUTY:
Sportovně ubytovací komplex s vlastním rybníkem v lesích Vysočiny
Hotel Kouty
GENERAL REALITY a.s. přináší exkluzivně na trh zajímavou nabídku koupě
Hotelu Kouty, sportovně ubytovacího
komplexu.
Hotel Kouty je vzdálen 85 km od Prahy, výborně dostupný převážně po D1
směrem na Brno. Je situován do krásné
krajiny a zdravé oblasti lesů Vysočiny,
nedaleko Ledče nad Sázavou.

Hlavní budova hotelu Kouty je zděná
o třech podlažích. Kapacitu má 57 lůžek, rozmístěných do 23 pokojů. Jeden
1-lůžkový, šestnáct 2-lůžkových a šest
3-4 lůžkových. Každý z nich má vlastní
sociální zařízení a TV. Ubytovat se je
možné také v šesti lesních chatách.
Součástí hotelu Kouty je restaurace pro
80 hostů a konferenční místnost pro

cca 30 lidí. Patří k němu dva tenisové
kurty s umělým povrchem, beachvolejbalový kurt, vlastní rybník. Dále zde najdeme dětské hříště, posilovnu, saunu,
půjčovnu kol.
Vzhledem k vybavenosti hotelu Kouty
je zde možné pořádat firemní akce, semináře, kongresy, přednášky, sportovní
akce a turnaje, svatby, školy v přírodě.

Lokalita:
Pozemky:
Užitná plocha:
Pokojů:
Lůžek:		

Rejčkov, Vysočina
40 000m2
2 300m2
23
57

Cena:		
12 000 000 Kč
www.hotel4sale.cz

5

důvodů, proč
investovat do
hotelu Kouty:

1. 40.000 m2 v krásné a zdravé přírodě Vysočiny
2. Mnohostranné využití - vhodné pro firemní akce, semináře, kongresy, přednášky, sportovní akce a turnaje, svatby, školy v přírodě
3. Vlastní rybník, sportoviště a část lesa
4. Vynikající dostupnost z Prahy a Brna (15km od D1)
5. Fungující, kompletně vybavené zařízení se zkušeným personálem

NEJSME VŠUDE A NEDĚLÁME VŠECHNO.
KAŽDÝ ROK PRODÁME NEMOVITOSTI ZA 500 MILIONŮ.
Nabízíme především služby, kterým sami věříme a za kterými si stojíme. Služby, které nekončí pouhým nákupem nebo prodejem nemovitosti. General Reality a.s. má více než 10 let praktických zkušeností na českém
realitním trhu. Komplexnost nabízených služeb, dlouhodobá finanční stabilita, vnitřní síla a kvalitní tým
obchodníků pomáhá naplňovat vizi vytvoření ryze české respektované realitní kanceláře.
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