Walim, Michałkowa - dom na sprzedaż
Cena: 339000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Tomasz Szuplewski

Telefon

886-633-077, 74/842-34-02

Telefon komórkowy

886-633-077

tomaszszuplewski@kluczdodomu.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

10857

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja

Opis
Oferuję na sprzedaż dom położony w malowniczej miejscowości
Michałkowa nieopodal Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim.

Pow. całkowita [m2]

Dom wolnostojący, dwukondygnacyjny w stanie surowym
zamkniętym z nowym dachem i nowymi oknami 3
szybowymi, położony na działce o powierzchni 3000 m2
,przez którą przepływa uroczy strumyk.

[m2]

CEN-DS-12599
Walim, Michałkowa
200,00 m²

Powierzchnia użytkowa
200,00 m²

Na powierzchnię 200m2 składa się :
parter: sień, kuchnia, przedpokój, pokój, salon z wyjściem na
taras, jadalnia, komunikacja, korytarz, kotłownia, wc, garaż.
Piętro: 3 pokoje, łazienka, korytarz.

Liczba pokoi

5

Cena

339 000 PLN

Cena/m2

1695.00 PLN

Nieruchomość
Standard

Obok znajduje się budynek gospodarczy o powierzchni
100m2, który można zaadoptować na dodatkowy garaż,
pracownię artystyczną czy salę biesiadną- według fantazji
właściciela; za domem jest łukowata, kamienista piwniczka, która
może służyć jako winnica.
Nieruchomość idealna dla osób ceniących ciszę, spokój i kontakt z
naturą. Świetnie sprawdzi się też pod
działalność
agroturystyczną. Z każdego okna piękny widok na otaczający
zielony pejzaż.
Okolica zachwyca pięknym krajobrazem, wielką atrakcją, obok
imponującej tamy na Jeziorze Bystrzyckim z zapleczem
rekreacyjnym wokół, jest także Zamek Grodno.
Ten dom czeka właśnie na Ciebie!!!
Oferta godna polecenia!!!

Liczba kondygnacji

1

Garaż

w bryle

Okna

PCV

Powierzchnia działki
3 000 m²
[m2]
Rodzaj domu

jednorodzinny

Dojazd

asfalt

Tarasy

taras

Prąd

w budynku

Pomieszczenia
Liczba pokoi
Wysokość pomieszczeń

5
0,00 m

Zapraszam na stronę www.kluczdodomu.pl
Rodzaj kuchni
Typ łazienki

Nota prawna

jasna z oknem
razem z wc

Liczba WC

2

Liczba przedpokoi

2

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

