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Čerstvě dokončené luxusní byty v nejvyšších patrech 

Rezidence Nad Vltavou nově v nabídce Central Group 

 

Praha, 25. 5. 2018 – Central Group zařadil do prodeje luxusní bydlení přímo u Vltavy 

v atraktivní části pražských Holešovic. V Rezidenci Nad Vltavou nově nabízí 20 čerstvě 

dokončených luxusních bytů v nejvyšších patrech tohoto bytového domu. Díky skvělé 

poloze poskytnou byty výjimečné a romantické výhledy nejen na Vltavu, ale také na 

panorama Prahy či Pražský hrad. Zájemci zde mohou vybírat ze všech dispozic, přičemž 

převládá velkorysé rodinné bydlení, které bezezbytku splní ty nejnáročnější požadavky na 

kvalitu života v metropoli.  

Pulsující a dynamické Holešovice za zády, romantická poklidná Vltava před okny. To vše zabaleno 

do prémiové kvality s mnoha nadstandardními prvky vnitřního vybavení. Rezidence Nad Vltavou ve 

svých čtyřech posledních patrech nabízí čerstvě dokončené bydlení pro nejnáročnější klientelu. 

Jedinečný bytový dům s privátním parkem ve vnitrobloku se přirozeně začlenil do okolní zástavby 

činžovních domů. Prosklená zábradlí balkonů a teras jen podtrhují designové provedení celého 

projektu. Vnitřní prémiové vybavení zahrnuje dřevěná eurookna, luxusní dřevěné podlahy a luxusní 

koupelny s velkoformátovými obklady. Samozřejmostí je komfortní klimatizace.  

Zájemci si mohou zvolit podlahy a vnitřní dveře podle svých představ, což umožňuje nové bydlení 

sladit do posledních detailů. 

 

Dokonalou představu o unikátnosti bydlení v Rezidenci Nad Vltavou umožní návštěva ukázkového 

bytu, který je designově vybaven a perfektně vytvoří představu o budoucím bydlení v tomto 

výjimečném projektu. Na výběr jsou jak praktické a efektivní dispozice 1+kk pro jednotlivce nebo 

mladé páry, tak i další prostornější byty včetně velkorysého pětipokojového apartmá pro ty, kteří 

vyžadují maximální prostor. 

 

Lokalita bez kompromisů 

Čerstvě dokončená Rezidence Nad Vltavou vyrostla v oblíbené lokalitě Prahy 7 – Holešovic v 

proluce mezi ulicemi V Háji, Tusarova a Jankovcova. Zejména v posledních letech se tato lokalita 

stává atraktivním a vyhledávaným místem pro kvalitní metropolitní život. 

 

Její velkou výhodou je perfektní dopravní dostupnost kamkoli po Praze. Stanici tramvaje je jen 5 

minut chůze od domu a v docházkové vzdálenosti je také stanice metra. Samotné centrum města 

je tedy dostupné do 10 minut. V rekonstruovaných domech a novostavbách se dnes nachází nejen 

řada restaurací, kaváren, obchodů a nejrůznějších služeb, ale také míst pro kulturní vyžití.  

 

V bezprostředním okolí jsou i zdravotnická zařízení, pošta, základní a mateřské školy a další 

objekty občanské vybavenosti. K aktivní relaxaci pak vybízí blízkost Rohanského ostrova 

s golfovým areálem či pestrá síť cyklostezek kolem Vltavy. 

 

Prémiové bydlení zde lze pořídit od 4,6 milionu korun. 
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Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mail: media@central-group.cz nebo telefonicky: Marcela Fialková – tisková mluvčí 
(+420 724 090 754), která může také zprostředkovat jednání s vedoucími pracovníky Central Group nebo jejich vyjádření. Podrobné 
informace o společnosti Central Group a její nabídce naleznete na www.central-group.cz, kde je také sekce Pro média a sekce O 
společnosti. 
 
Central Group je jednoznačně největším rezidenčním stavitelem a investorem nové bytové výstavby v České republice. Za 24 let svého 
působení firma dokončila již 155 rezidenčních projektů a prodala více než 14.000 nových bytů, domů a parcel. Společnost dlouhodobě 
vykazuje stabilní zisk, rostoucí podíl na trhu a pro svou činnost nepotřebuje žádný bankovní úvěr. Za dobu svého působení koncern 
Central Group uhradil českému státu jen na přímých daních již více než 1,8 miliardy korun. Významné prostředky věnuje společnost 
také na obecně prospěšné účely. 
 
Central Group je nejen největším českým prodejcem nových bytů a domů, ale také nejaktivnějším investorem v rámci akvizic nových 
pozemků pro rezidenční výstavbu. V současné době má nakoupené a připravené pozemky pro více než 20.000 nových bytů a 
rodinných domů. Ty plánuje zařadit do prodeje v průběhu příštích 10 až 15 let. Central Group nadále intenzivně hledá a nakupuje další 
pozemky a brownfieldy v Praze pro výstavbu nových bytů a domů.  
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