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•

Předmětem prodeje je

Farma je situována na kraji obce

společnost Farma Blaník s.r.o.,

dostupností z Prahy (50 min)

vlastník rozsáhlého

•

Areál se skládá z celkem 7 budov

volnočasového a rekreačního

•

Ubytovací kapacita pro 70 hostů
v 18 rodinných pokojích

areálu s unikátním konceptem
orientovaného zejména na
rodiny s dětmi

•

Ostrov v okrese Benešov s dobrou

•

Restaurace, fitness, sauna, vířivka,
venkovní bazén

•

2008–2011

Pardubice

Plzeň

Brno
České Budějovice

cca 282 000 m²
•

Zastavěná plocha 4 150 m²

•

2 parkoviště s celkovou
kapacitou 330 aut

•

30 000 návštěvníků areálu ročně

•

Farma vykazuje pozitivní trend
finančních výsledků s dalším

Objekt plně rekonstruován v letech

Praha

Celková výměra areálu

růstovým potenciálem
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Historie, lokalita, využitelnost
•

Původně venkovský dvůr
šlechtického rodu Augspergů
pocházející z 18. století

•

V bezprostřední blízkosti
Chráněné krajinné oblasti Blaník

•

Farma disponuje kapacitou pro
ustájení koní, výběhy pro
domácí zvířata a dětským
zábavním parkem

•

Oblíbené místo pro pořádání
školení, teambuildingů, svateb
a kulturních vystoupení

•

Farmu lze využít jako ekostatek
s outdoorovými aktivitami,
rodinné sídlo, wellness hotelový
koncept nebo sportovní zařízení
(parkur, golf apod.)

Kontakty
•

•

•

Společnost Deloitte byla
pověřena prodejem společnosti
Zájemci o účast v transakčním
procesu by měli vyjádřit svůj
zájem písemně společnosti
Deloitte
Po podpisu NDA obdrží zájemci
k dispozici informační
memorandum s detailními
informacemi
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