BYT K PRONÁJMU, ul. Pařížská, Praha 1 - Staré Město
Šarmantní styl, nestárnoucí architektura, unikátní architektonické prvky, nejžádanější
pražská adresa: prostorný klimatizovaný byt 7 + 1 se 2 balkóny, vysokými stropy a
zachovanými původními architektonickými i zdobnými prvky je součástí secesního
domu stojícího na jedné z nejprestižnějších pražských adres, v Pařížské ulici s luxusními
butiky světových značek. Navíc blízko památek Starého města, jakož i malebných uliček
v nejbližším okolí.
Byt je situován ve třetím a čtvrtém patře secesní budovy s výtahem. K historii budovy
odkazují velká špaletová okna s původními kličkami, kazetové dveře se skleněnými
pískovanými výplněmi, originální malovaný strop či dubové parkety. Velkorysý interiér
nabízí celkem 6 / 7 ložnic, 3 koupelny disponující vanou, sprchovým koutem i bidety.
V úrovni vstupu je umístěn obývací pokoj s arkýřovým výklenkem a jedinečnými
výhledy do Pařížské ulice, dále moderní kuchyň vybavena kvalitními spotřebiči, hlavní
ložnice s balkonem do vnitrobloku, šatna, druhá ložnice s koupelnou ze sprchovým
koutem, bidetem a toaletou, samostatná toaleta, a technická místnost.. V patře jsou
další 3 ložnice, 2 koupelny, 2 toalety, šatna a centrální hala.
Kvalitní vybavení, parkety, zdobné architektonické prvky (fládrový strop), dlažba,
designové koupelny, klimatizace, videotelefon. K dalšímu vybavení patří pračka,
sušička, myčka nádobí, indukční varní deska, rolety, satelitní příjem, recepce 24/7.
Renovovaný dům stojí v srdci Starého Města, jen pár kroků od Staronové synagogy,
minutu chůze od Staroměstského náměstí. V okolí je velké množství špičkových
restaurací, útulných kaváren, historických památek a kulturních stánků, místo je
pohodlně dostupné tramvají i metrem. Stanice metra Staroměstská v docházkové
vzdálenosti.
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3x

7x

140 000 Kč
Specifikace
8+kk
Plocha: 295 m2
Patro: 3. patro
Mezonet
Balkon (7 m2)

Výtah

Makléř: Mária Mihinová
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Interiér 288, 7 m balkon.
Poplatky za služby a spotřebu vody: 2000 Kč / osoba / měsíc. Služby recepce činí:
14.000 Kč/měsíc. Plyn a elektřina se platí zvlášť.
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