
Rezidenční bydlení 
 
 
 

Bydlení hotelového typu. 
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www.rezidence-magnolie.cz 
 
 
Cílové skupiny: 
 

- bydlení pro mladé – startovací byty 
- bydlení pro občany v produktivním věku 
- bydlení svobodných a párů 
- bydlení seniorů 

                                                                                                                                                       Rezidenční bydlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                Rezidence Magnolie / Hraniční 596 / 277 11 Libiš 

Měsíční cena za bydlení zahrnuje platbu za užívání bytu, základní 
služby (recepce, údržba, aj.) a zálohu na spotřebu el. energie,
vodného a stočného. Nejsou účtovány žádné společné poplatky.
Hradíte pouze vlastní spot ebu vody a el. energie v bytě.

Máte zájem? Chcete více informací?
Kdykoli nás kontaktujte, těšíme se na Vás!

800 58 58 58  /  8 - 16 hod.

Nájemní bydlení již od 7 800,-



Vítáme Vás 
 

v Rezidenci Magnolie! 

 
 
 
 
 

 

Bezbariérový komplex 
 

Společenské místnosti 
 

Prostorná zahrada 
 

Parkování v areálu 
 

Kamerový systém 24/7 
 

Nadstandardní služby 
 
 
 
 

 

Rezidence Magnolie představuje moderní koncept bezbarié-

rového a důstojného bydlení pro všechny za výhodné ceny 

nedaleko Prahy. 

 

 
Klidné a samostatné bydlení 
 
Bydlení hotelového typu  v samostatných nájemních bytech poskytuje 

maximální pohodlí i soukromí. Byty 1+kk zahrnují předsíň, obývací 

pokoj, kuchyňskou linku, sociální zařízení, topení a obvykle balkón 

nebo lodžii. Byty jsou určeny jednotlivcům a párům.  

 

Recepce 7 dní v týdnu 
 
Recepce plní roli asistenční služby, poskytuje informační servis  a 

přebírá poštu pro bydlící. Na recepci si můžete kdykoliv pohodlně 

objednat doplňkové či fakulativní služby včetně objednání stravy. 

 

 
Stravování bez starostí 
 
Stravování pro klienty zajišťuje individuálně smluvní cateringová 

společnost. Vybírat můžete každý den z široké nabídky jídel. 
 
 

Zdravotní a sociální péče 
 
Zdravotní služby jsou poskytovány v souladu s příslušnými 

zákony o zdravotní péči a jsou zabezpečovány odborníky. V 

případě potřeb dojíždí do Rezidence Magnolie doktor.  

Sociální péče je zajišťována ve spolupráci s Farní charitou 

Neratovice.   
Bydlení v samostatných bytech zaručuje 

nedotknutelnost, nezávislost, bezpečí, 

samostatnost a svobodu. V areálu Rezi-

dence Magnolie se nachází neveřejné 

komunikace, parková zahrada i stání pro 

automobily klientů a jejich návštěvy. 

Poskytujeme celou řadu služeb včetně 

možnosti zdravotní a sociální péče. 
 

 
Klademe důraz na službu občanu, jeho 

pohodlí, zdraví, bezpečnost a kvalitní 

bydlení v obci, kde je bohatý kulturní, 

sportovní i společenský život. V blízkosti 

Rezidence Magnolie jsou potraviny, 

kostel, ale také autobusové a vlakové 

spojení do Prahy. Vzdálenost do hlavního 

města Prahy je necelých 14 km. 

 

 

 

Pro vás….služby i sportovní vyžiti… 

Zahrajte si petang na petangovém hřišti nebo si zacvičte na 

venkovních posilovacích strojích. Své kolo uložte v kolárně. 

Kadeřnictví, pedikúra, manikúra nebo masáže? Ano, přímo v 

Rezidenci Magnolie máte kdykoliv k dispozici. Zajistíme vám také 

libovolné další služby na přání (nákupy, péče, pošta, opravy oděvů  

aj.).  


