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Popis
Projekt Hamburk Business Center je situován do stejnojmenné plzeňské
lokality mezi ulicemi U Prazdroje a Klicperova, 

Hamburk Business Center je tvořen dvěma samostatnými objekty, které
dohromady nabídnou k pronájmu více než 7 000 m2 kancelářských
ploch a 358 m2 obchodních ploch. V menší čtyřpatrové budově se
nalézá 20 atypických bytů určených k prodeji. Příjemným bonusem je
nádherný výhled na historické jádro Plzně. Z nejvyšších podlaží budete
mít nádehrný výhled na celé město..

Sedmipatrová budova, která se tyčí na lichoběžníkovém půdorysu,

Hamburk Plzeň, Klicperova / U Prazdroje

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

1.600 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

Plzeň, Klicperova / U Prazdroje

Volné prostory:

1.600 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Plánovaná výstavba

kancelářské prostory v
celkové :

7000 m

Volné prostory : 1.600 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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nabízí ideální zázemí malým i velkým nájemcům z řad firem. Má
prosklenou fasádu a svým tvarem připomíná velkou zaoceánskou loď.
Najdete zde kancelářské prostory s výhledem na jednu z dominant
města Plzně – historickou budovu pivovaru.

Popis lokace
Projekt HAMBURK se nachází ve stejnojmenné lokalitě v centru Plzně,
na pozemku ohraničeném ulicemi U Prazdroje, Klicperova a
čtyřhvězdičkovým hotelem ANGELO, naproti vstupní brány do objektu
plzeňského Prazdroje.

Lokalita je výborně dopravně dostupná. Před projektem, v ulici U
Prazdroje, se nachází stejnojmenná zastávka autobusu č.28 a
trolejbusu č.13. Objekt bude napojen na plzeňskou páteřní komunikaci
U Prazdroje, která navazuje na dálnici D5 směrem na Prahu a v opačném
směru na dálnici směrem na hraniční přechod Rozvadov. V docházkové
vzdálenosti se nachází hlavní vlakové nádraží města Plzně, které
zajišťuje dopravu mezi jednotlivými částmi města a navazuje na
železniční síť vnitrostátní a mezinárodní vlakové dopravy.

Díky umístění projektu v centru města se veškeré služby a občanská
vybavenost nacházejí v blízkém okolí. V docházkové vzdálenosti
najdete obchodní dům Tesco, polikliniku, poštu, magistrát města, v
sousedství nově zrekonstruované budovy soudu Plzeň - město, základní
a mateřskou školu, restaurace i sportoviště. Pro odpočinek můžete
využít Štruncovy sady, které nabízejí pěší a cyklostezky, dětské hřiště,
in-line okruh, lezecké a skateové centrum. Za kulturou se můžete
vypravit do plzeňských divadel, muzeí nebo můžete navštívit ZOO s
Dinoparkem. Vzhledem k tomu, že se Plzeň stala Evropským městem
kultury 2015, lze očekávat, že se nabídka kulturních aktivit ještě dále
rozšíří.

Za zmínku stojí také nabídka sousedního hotelu Angelo, od restaurace,
baru, fitcentra s nejmodernějším vybavením až po relaxaci se saunou a

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště
Typ parkoviště Prostory Parkoviště zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní - -
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

masážemi.

Banka Bar Kavárna Bankomat
Restaurace

Automatický protipožární
systém

BMS systém Protipožární systém Detektory kouře/žáru
Kontrola přístupu Kamerový systém HVAC sytém

Závěsný strop

Non-stop ostraha Recepce

Vysokorychlostní výtahy
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