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Popis lokace
River Garden Office West sa nachází v městské čtvrti Karlín, Praha 8, v
současnosti nejdynamičtěji se rozvíjející administratívní lokalitě v
hlavním městě Praha . Je součástí nového urbanistického celku River
City, který vzniká podél nábřeží Vltavy. V této atraktivní lokalitě se
snoubí blízkost centra města s výbornou dopravní dostupností, a to vše
v příjemném prostředí blízkosti řeky s množstvím zeleně. Čtvrť Karlín se
postupně a přirozeně mění na centrální byznis district města, který je
charakteristický koncentrací moderních kancelářských budov se širokou
paletou doplňkových služeb a to vše v lokalitě lehce dostupné jak pro
nosný městský dopravní systém, tak i pro individuální motoristy. V
bezprostřední blízkosti budovy River Garden Office West sa nachází
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Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -
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15.765 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
250 m

2

2

18000 Praha, Rohanské Nábřeží 21

Volné prostory:

15.765 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 250 m
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Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

20250 m

Volné prostory : 15.765 m

Kanceláře k pronájmu : -
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zastávka metra Křížíkova, automobilisté naopak mohou využít
sousedící čtyřproudovou komunikaci na ulici Rohanské nábřeží, která je
pohodlnou přístupovou cestou do centra města a zároveň spojnicí na
okolní důležité dálniční tepny. Byznis district v Karlíně si již za své hlavní
sídlo zvolily mnohé nadnárodní korporace, jakými jsou například KPMG,
Deloitte, Allianz, Kooperativa, Deutsche Boerse či Unilever.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

250 m

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

2

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště
Typ parkoviště Prostory Parkoviště zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní - -

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 2013

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: -
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