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Господарската Къща
Контакт
Име:
Име:
Тел.:
Населено
място:

Господарската Къща(The Gospodarska
House)
Господарската Къща(The Gospodarska
House)
359 52 655559
Самоков(Samokov)

Детайли за обявата

Местоположение на обекта
Град / Село:

Samokov

Основни данни за обекта/обявата
Заглавие:
Тип обект:
Цени от:

Господарската Къща
Къщи за гости и Квартири
0.00 лв.

Подробна информация
Подробна
информация и
текстово
описание:

Почивка в БългарияГосподарската къща е
изключителен имот под наем с историческа
ценност, обзаведен и оборудван да задоволи и
най-взискателните си гости. Реставрирана през
2005 година от изоставен конак, днес къщата
отваря врати за любителите на зимните спортове
и за привържениците на алтернативните начини
на отдих в прохладните летни дни.
Къщата разполага с 4 спални всички разположени
на втория етаж - 1 с двойно легло, 1 с две
единични и 2 спални с по едно единично легло.
Има възможност за настаняване и на 7-ми човек
на разтегателен диван във всекидневната.
На приземния етаж на къщата е разположена
отделна кухня, напълно оборудвана с всички
съвременни уреди, спомагащи за бързото и
удобно приготвяне на семейната закуска или
вкусни блюда за една задушевна семейна вечеря
край камината. Пак на приземния етаж е една от
всекидневните, където бихте могли да отдъхнете
край телевизора с чаша горещ билков чай след
изморителен ден на снежните писти в Боровец.
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Или да възстановите сили с една гореща вана - в
банята на първия етаж.
На ваше разположение е и предверието към
спалните, обзаведено с удобна мека мебел и
телевизор - също уютно място за чаша червено
вино и приятен разговор преди сън.
Забележка: двете единични спални в къщата са
преходни с другите две спални.
Екстри:
охрана, камина, телевизор, кухня, кабелна тв,
отопление, хладилник, баня/тоалетна,
микровълнова, пералня, вана, DVD, ютия,
сешоар, гладене, кафе машина
Цени:

Контактна информация за обекта
Име:
Телефон:

The Gospodarska House
359 52 655559
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