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Dom z widokiem na Zalew Szczeciński na sprzedaż
Przedmiotem oferty jest malowniczy dom, położony nad Zalewem
Szczecińskim (ok 70m)
Tereny otaczające miejscowość to lasy, pola, łąki.
Dożo tu zwierząt, ptaków (siedlisko Orła Bielika), Zespół Przyrodniczo -
Krajobrazowy "Krzewina".

Dom z poddaszem użytkowym z tarasu na piętrze możemy podziwiać
panoramę na wodę.
Odległość do zalewu i małej mariny w Kopicach to zaledwie ok. 50 m, dom
położony przy spokojnej wewnętrznej drodze osiedlowej.
Niewątpliwą atrakcją są przepływające statki, łodzie i jachty które
możemy podziwiać na horyzoncie z tarasu na piętrze.
Cała nieruchomość jest ogrodzona i dodatkowo osłonięta od strony ulicy
tujami, które dodają kameralności całej działce (o powierzchni 721 m2).
Działka bardzo ładnie zagospodarowana z licznymi nasadzeniami (kwiaty
ozdobne, drzewka)
Obecni właściciele wnieśli bardzo dużo serca do charakteru wnętrza, ale
także do ogrodu, w którym, chcieli czuć zapach kwiatów jak również
stworzyć, bardzo bajeczny klimat poprzez kilka stylowych drzewek
ozdobnych i kwiatów, co widać na zdjęciach.

Bezpośrednie sąsiedztwo to przeważnie obywatele krajów zachodnich.
Dom pokryty blachodachówką.

Powierzchnia:
- użytkowa domu po adaptacji garażu powiększyła przestrzeń całego domu
i umożliwiła stworzenie dodatkowego miejsca ma spiżarnie/pralnie oraz
ładny, przestronny pokój na parterze (2012 rok), pow. 139,97 m2;
- powierzchnia zabudowy ogółem 98,29 m2

Media: woda, kanalizacja, prąd, ogrzewanie - kominkowe, ciepła woda -
boiler

W skład powierzchni użytkowej domu wchodzą:
- parter:
przedsionek, salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia, spiżarnia z pralnią,
taras,
- poddasze:
hall, łazienka z w.c. 2 oddzielne pokoje + 1 mniejszy ze skosem i jeden
przechodni, a dodatkowo
pomieszczenie gospodarcze,2 balkony (jeden z widokiem na Zalew
Szczeciński, drugi na ogród)

Na działce znajduje się także małe pomieszczenie gospodarcze o pow. ok 8
m2.

Bardzo ładny dom w pełni wyposażony do zamieszkania od zaraz.

Na działce jest możliwość parkowania samochodu, bezpośrednio przed
domem.

Następna miejscowość to Czarnocin gdzie jest czysta plaża, płytkie wody
Zalewu Szczecińskiego przyciągają amatorów pływania, windsurfingu, zaś
kanały i rowy wędkarzy. Okoliczne tereny łąkowe przyciągają turystów
pieszych i rowerowych, spragnionych dzikiej przyrody. Rolnicy z
Czarnocina posiadają również stada ciekawych zwierząt: holenderskich
krów, pomorskich owiec oraz koników polskich.

numer oferty 410045
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 669 681 EURO
cena [m2] 4 784 EURO
miejscowość KOPICE
lokalizacja PRAWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości WOLNO STOJĄCY
forma własności WŁASNOŚĆ,

WŁASNOŚĆ
powierzchnia 140 m2

powierzchnia użytkowa 140 m2

powierzchnia działki 721 m2

ilość pokoi 6
rok budowy 1998
rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
długość działki 25
szerokość działki 29
standard DOBRY
materiał BLOCZKI
okna PCV
typ kuchni Z OKNEM
ilość łazienek 1
przynależne OGRÓDEK, TARAS
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
KANALIZACJA,

INTERNETOWA
źródło C.W. BOJLER
ogrzewanie KOMINEK
zabezpieczenia ALARM



Kopice to wieś w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie
zachodniopomorskim,
w powiecie goleniowskim, w gminie Stepnica, nad Zalewem Szczecińskim,
przy drodze łączącej Stepnicę z Czarnocinem.
Kopice posiadają także swój mały port/marinę.
Odległości:
- do Morza Bałtyckiego (Międzyzdroje) to ok 59km,
- do Szczecina 64km
- do mariny w Stepnicy 13km
- do Goleniów lotnisko 38km

Koszty pośrednictwa sprzedaży pokrywa strona sprzedająca.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.

 

 



 

 

 

 



 


