Ver.:
ID:

2017-03
SK0673

Reštaurácia Relax centrum

Cena je konečná vrátane právneho
servisu a poradenstva.

Hrabovčík, okres Svidník
Neďaleko mesta Svidník sa nachádza ľuďmi obľúbená obec Hrabovčík. Obklopuje ju
krásna príroda, kde je množstvo turistických možností, ako výstup na Čiernu Horu,
raj pre hubárov.
A na okraji tejto obce nájdeme krásnu reštauráciu Drustav Relax centrum Hrabovčík.
Nájdu tu relax nielen športovci, či už na futbalovom, alebo multifunkčnom ihrisku,
ale aj rybári. V tesnej blízkosti reštaurácie sa nachádza obecný rybník.
Objekt sa často využíva na rodinné, firemné či obecné akcie. O tom by vedeli
rozprávať nielen Svidníčania ale aj turisti. Akcie spokojných hostí, motorkárov,
futbalistov, poľovníkov, policajtov, rybárov nabádajú k opakovanej návšteve. Ale aj
oslavy narodenín, krstín, 1.sv. prímania, ale aj menšie svadby. Neodmysliteľnou
tradíciu je predaj čerstvých rýb k vianočnému stolu.
Kapacita jedálne je 40 osôb no dá sa rozšíriť aj na terasu, kde sa zmestí ďalších 60
osôb. Na poschodí sa nachádzajú dve izby pre hostí. WC a kúpeľňa so sprchovým
kútom je na prízemí určené pre ubytovaných hostí. Na prízemí sa nachádza aj
kancelária a úložné priestory. Priamo v objekte je aj privátny rybník, s možnosťou
okamžitého stolovania.
Celý komplex sa predáva aj so zariadením, čím je reštaurácia okamžite funkčná a
sprístupnená hosťom. Zariadenie tvoria stoly, stoličky, kompletne zariadená
kuchyňa (nerezové stoly a umývadla, šporák, konvektomat, mikrovlnka, chladnička,
váha, kôš), kancelársky nábytok, postele a televízory. V zime sa príjemne zahrejete
pri piecke a v lete klíma osvieži celý priestor. Čo dodať dobre chladené pivko z
tunajšieho výčapu chutí nielen Slovákom ale aj zahraničným hosťom.
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Cena: 155 000 €

Poznámky:

Výhody:
+ Kompletné zariadenie
+ Blízkosť mesta
+ Vyhľadávané zariadenie
+ Okolie – príroda
+ Tradícia
+ Kvalitné prevedenie
Tech. Informácie:
Pozemok:
516 m2
IS:
Voda
Elektrika
Odpad:
Čistička

