THE FIVES DOWNTOWN
Lokalizacja: México / Playa del Carmen (Riviera Maya)
Data oddania : dostępne

Ceny od : 186 000 €

Rodzaj: Apartamenty

Ekskluzywne domy mieszkalne w samym sercu Meksyku, zaledwie kilka kroków od słynnej Fifth
Avenue, restauracji, barów i turkusowych plaż.
Oferta dotyczy w pełni umeblowanych i wyposażonych apartamentów.
Hotel The Fives Downtown Hotel & Residences położony jest w Playa del Carmen, w turystycznej
części Riwiery Majów, w otoczeniu historycznych enklaw, takich jak ruiny Tulum. Obiekt ten
został zaprojektowany i zarządzany przez TM Real Estate Group zgodnie z projektem hotelu
Hilton i CURIO. Hotel The Fives Downtown Hotel & Residences oferuje wszystkie usługi typowe
dla pięciogwiazdkowego hotelu z luksusowej rezydencji. Ta inwestycja, znana jako "markowa
rezydencja", to pierwsza linia nieruchomości ze wszystkimi usługami hotelowego butiku.
Fives Downtown Residences Playa to nowa koncepcja pełnoprawnych rezydencji. Oferuje
Oferuje 1 lub 2-pokojowe apartamenty z doskonałą lokalizacją i ekskluzywnym tarasem Sky
Lounge dla właścicieli.
Ciesz się światowej klasy poziomem jakości wspieranym przez renomowaną międzynarodową
markę hotelową. Strategicznie planowane do prowadzenia działalności jako luksusowe
rezydencje hotelowe marki, The Fives Downtown zapewnia zwrot z inwestycji i beztroski program
konserwacji i zarządzania.
UDOGODNIENIA:
• Światowej klasy SPA
• Dwie międzynarodowe restauracje
• Sky Lounge Terrace- taras na dachu
• Bar
• Centrum fitness
• Parking podziemny

LOKALIZACJA:
Kompleks znajduje się przy 10. Alei w samym sercu Playa del Carmen w Meksyku. Lokalizacja
sprawia, że znajdujemy się zaledwie kilka kroków od restauracji, luksusowych sklepów i
różnorodnych rozrywek.
Będziesz tylko jedną przecznicę od Piątej Alei, kilka kroków od plaży i mniej niż dwie minuty od
trzech najważniejszych centrów handlowych: Paseo del Carmen, Calle Corazón i Quinta Alegría.
Playa del Carmen tętni życiem, znajdziesz tu sklepy spożywcze, apteki i targ. Odkryj również
obszar Riviera Maya, znanego na całym świecie z karaibskich wybrzeży a także ruin Majów w
starożytnym mieście Tulum i jednego z najlepszych pól golfowych w okolicy.
PROGRAM WYNAJMU:
Miesięczne stałe wydatki właścicieli - oparte na rocznym procencie wartości nieruchomości zostaną wchłonięte przez Twoje zarobki z wynajmu. Dzieje się tak dlatego, że w The Fives
Downtown będziesz częścią programu wynajmu, który gwarantuje przynajmniej minimalne
pokrycie tych miesięcznych stałych wydatków.
WYDATKI DO POKRYCIA:
• Ubezpieczenie nieruchomości
• Podatek od nieruchomości
• Elektryczność
• Woda
• Opłata za konserwację
• Wyłączny dostęp do Fives Beach Club
• Internet
• Telewizja kablowa
81 w pełni wyposażonych rezydencji łączy się w sumie z 93 pokojami hotelowymi, z których
każdy odzwierciedla piękny meksykański nowoczesny wystrój ze względu na przestronne pokoje
i apartamenty.
Stylowa oaza- przestrzeń na świeżym powietrzu pozwala się zrelaksować, podziwiając
panoramiczny widok na okolicę.
Uczta dla zmysłów o każdej porze dnia.
Niezapomniane wspomnienia z wakacji
Gastronomia i rozrywka również były kluczem do zaprojektowania Fives Downtown Hotel &
Residences i stanowią jeden z uroków tego kompleksu.
Wśród pięciogwiazdkowych usług oferowanych przez ten hotel jest miejska oaza na dachu.
Goście mogą zrelaksować się na leżaku i popijać koktajlem z widokiem na basen Infinity.
El Tigre to jedna z najlepszych restauracji znajdujących się na terenie kompleksu. Miejsce, w
którym można delektować się jednymi z najwspanialszych tapas oferowanych w menu z ponad
100 różnymi rodzajami tequili.
Marley Coffee to międzynarodowa marka kawiarni, w której można spędzić niezapomniane
chwile w znakomitym towarzystwie, degustując jedne z najlepszych kaw i herbat na świecie.

VISTAMAR.PL

biuro@vistamar.pl + 48 32 787 64 40

Bartosz Jankowski tel. + 48 606 788 739
Artur Ponicki+ 48 698 609 155

