
Na Slapy kdykoliv! Apartmány Hrdlička pro Vás budou připraveny již na podzim  

Praha 16. 07. 2020: 30 km od Prahy ukrytý v lesích nedaleko Slapské přehrady se rodí unikátní dům 

Apartmány Hrdlička. Komorní projekt 15ti apartmánů nabízí zázemí uprostřed krásné přírody 

s perfektní dostupností do Prahy. Dokončení projektu je naplánováno na podzim.  

Dovolená v Česku je aktuální téma, které s námi zůstane i do budoucna. Zvyšující se kvalita služeb, 

krásná příroda, památky a široké sportovní vyžití dokáže dobře konkurovat zahraničním destinacím. 

Slapy jsou navíc perfektně dostupné, z Prahy pouhých 40 minut autem a pravidelnou autobusovou 

linkou PID ze stanice Smíchovské nádraží za 50 minut. Uprostřed českých lesů nedaleko Slapské 

přehrady vyrůstá projekt, který nabídne jedinečnou kombinaci klidu, dostupnosti a širokých možností 

pro volný čas ať pro dovolenou, víkend nebo i jen letní večer.  

Komorní projekt nabízí 15 apartmánů s dispozicemi 1+kk, 2+kk a 3+kk. Každý apartmán má alespoň 

jednu terasu nebo balkon a venkovní parkovací stání. V rámci společného zázemí bude k dispozici 

sauna, prádelna, úložné prostory na kola a venkovní posezení. Některé přízemní apartmány budou mít 

navíc předzahrádku. Apartmány Hrdlička jsou koncipovány k celoročnímu užívání a přitom si připadáte 

jako na dovolené. Údržbu a provoz třetí osoba. Nemusíte se o nic starat. Jedinou Vaší starostí je jak co 

nejlépe strávit svůj volný čas.  

„Mít vlastní apartmán kousek od Prahy je ideální řešení. Díky němu získáte naprostou nezávislost a 

svobodu. Jako exkluzivní prodejce apartmánů Hrdlička vysoce hodnotíme lokalitu nemovitosti. Slapská 

přehrada, lesy, louky, malebné vesničky a perfektní dostupnost do Prahy atraktivitu projektu 

znásobují,“ doplňuje Denisa Višňovská, Partner z LEXXUSu. 

Apartmány Hrdlička se rodí ze spolupráce trojice LEXXUS, IMMO Building ze skupiny IMMO Business 

jako investora a EVO invest jako generálního dodavatele, kdy tato spolupráce se osvědčila v nedávné 

minulosti ve třech úspěšných bytových projektech v Praze. 

 

LEXXUS je vyhlášený svojí nabídkou nových bytů v developerských projektech, rodinných domů a 

pozemků v Praze a okolí. Již více než 25 let se specializuje na nové byty a je jejich největším prodejcem 

v Praze. Služby realitní kanceláře LEXXUS velmi rádi využívají nároční klienti, kteří očekávají vysokou 

kvalitu služeb a nabídky. Do portfolia LEXXUS patří také značka LEXXUS NORTON. Ta se zaměřuje 

výhradně na prodej či pronájem luxusních a nadstandardních rezidenčních nemovitostí v těch 

nejlepších lokalitách Prahy a okolí. 

 

Podrobné informace o nabídkách a činnostech realitní společnosti LEXXUS najdete na 

https://www.lexxus.cz/ 
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