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REZIDENCE ZLATÉ ROUDNÉ - rodinné domy na klíč s
pozemkem

Romana Kolářová
+420777235528
romana.kolarova@sorent.cz

4.500.000 Kč
za nemovitost Ceny od
4.500.000-7.500.000,-Kč
Chcete bydlet v magickém roce 2020 v novém? ANO, je tu „REZIDENCE ZLATÉ ROUDNÉ“. V Českých Budějovicích by chtěl bydlet
každý :-) Do 31. 12. 2019 – zahajovací ceny. Buďte první a volejte kdykoliv. Termín zahájení výstavby – říjen 2019. Termín
dokončení – červenec 2020. Zahajujeme prodej rodinných domů na „klíč“ nového developerského projektu v okrajové části
krajského města České Budějovice. Ten kombinuje výhody bydlení v rodinném domě a městského životního stylu: dostatek
soukromí ve vlastním domě, široké možnosti sportovního vyžití v okolní přírodě a podél řeky Malše a snadnou dostupnost
do Českých Budějovic autem, MHD i cyklostezkou. “REZIDENCE ZLATÉ ROUDNÉ“ se nachází v obci Roudné v nadmořské výšce
393 m.n.m asi 3 km jižně od Českých Budějovic. Roudné bylo založeno při levém břehu Malše, navazuje na městskou část Rožnov.
Vybavenost obce Roudné: mateřská škola, hřiště, restaurace, knihovna, kulturní sál, víceúčelový sál, požární zbrojnice, sběrný dvůr,
v obci fungují spolky – SDH Roudné, MS Malše Roudné a sportovní kluby: TJ Malše Roudné – fotbalový klub, Vladykův Dvůr
– jezdecký klub. V 1. etapě nabízíme 27 parcel o velikosti 440 – 880 m2. Nabízíme moderní rodinné domy i dvojdomky o dispozici
3kk – 5kk. Klient si může vybrat z nabídky přes 20 typů domů s pozemkem, garáží či garážovým stáním. Nabízíme moderní domy
s plochou střechou, patrové domy, bungalovy. Ze široké nabídky si opravdu vybere každý a v celém projektu je kladen důraz
na splnění všech nadstandardních požadavků nových majitelů. Navazujeme na již několikátý úspěšně realizovaný a velmi žádaný
projekt investora, který je jednička ve svém oboru. Klienti v minulých projektech ocenili maximální vstřícnost, pochopení
individuálních požadavků a uspořádání domu dle jejich představ např. na Srubci nebo na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Každý
zákazník sám volí konečnou podobu svého domu výběrem dle vlastního přání (podlahových…
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