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10. února. 2009 
 
Tisková zpráva 
 
 
Horské apartmány v Deštném – rekreace a výhodná fin anční investice s ro čním výnosem od 7% 
 
Společnost BEMETT, a.s. svým klient ům nabízí  neopakovatelnou p říležitost p ři nákupu horského 
apartmánu v Deštném v Orlických horách. 
Všichni noví zákazníci, kte ří uzavřou smlouvu na horský apartmán v pr ůběhu února, získají jako 
bonus parkovací stání v hodnot ě 80 000 Kč  zcela zdarma a navíc jednorázovou slevu 100 000 K č. 
BEMETT, a.s. tak nabízí jedine čnou možnost získat nový horský apartmán o 180 000 K č levněji. 
Deštné je oblíbeným lyža řským st řediskem, a to pro  své velmi dobré sn ěhové podmínky.  
Díky tomu jsou horské apartmány v této lokalit ě velmi výhodnou finan ční investicí z jejich 
následného pronájmu, a to s ro čním výnosem od 7%. 
V zimním období je zde lyža řům k dispozici p řibližn ě 5 kilometr ů sjezdových tratí r ůzných délek  
a obtížností s možností no čního lyžování, seda čková lanovka, Snowpark, d ětská sjezdovka, 
lyžařská škola a velké množství strojov ě upravených b ěžeckých stop, které jsou po h řebenech 
propojené s ostatními areály. Naopak v lét ě pro cyklisty a p ěší turisty je tu bezpo čet dob ře 
označených turistických tras a cyklostezek, ur čené jak pro lehké rodinné výlety, tak pro dlouhé  
a náročné trasy. 
Samotný horský objekt, čítají jen 26 apartmánových byt ů od 1+kk až po 3+kk, vyroste v údolí 
přímo pod tamní nejvyšší horou Velkou Deštnou, v cent ru obce, vedle místní dominanty  
– barokního kostela sv. Marie Magdaleny.  
V současné dob ě je výstavba v plném proudu. Dokon čení se do čká na podzim tohoto roku. 
Milovníci zimních sport ů se mohou t ěšit již na zimu  2009/10, kdy  Deštné oficiáln ě zahájí svoji 
první zimní sezónu.  
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V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím: 
Buberlová Monika – 257 289 311, e-mail: buberlova@vasebyty.cz 
 
O společnosti 

Společnost BEMETT, a.s. působí na českém realitním trhu již devátým rokem. Za dobu své existence jsme 
úspěšně zkolaudovali a předali novým klientům přes 1000 bytových jednotek a rodinných domů. Dlouholeté 
zkušenosti nám umožňují pružně reagovat a přizpůsobovat se potřebám a přáním našich zákazníků. Naší snahou 
je nabízet cenově dostupné bydlení v Praze, Brně a jejich příměstských lokalitách s dobrou dopravní dostupností. 
Více informací na www.vasebyty.cz. 


