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Zespól pałacowo-parkowy w cenie domu
Na sprzedaż przepiękny i wyjątkowy zespól pałacowo-parkowy

znajdujący się w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego nad rzeką
Drawa.

W okolicy piękne i czyste jeziora.

Nieruchomość o powierzchni całkowitej 879,21m2 (użytkowej 658,78m2)

posadowiona na działce 5,6125 ha plus działki przynależne 1,9131 ha.

Działka zaaranżowana w formie parku z licznymi nasadzeniami oraz
stawem.

Na powierzchnie 879.21m2 składa się:

- piwnica

* pomieszczenia mieszkalne

* kotłownia

* pomieszczenia techniczne

* pomieszczenia sanitarno-higieniczne

* pomieszczenie telewizyjne z barem i stołem bilardowym

- parter

* główny hol wejściowy z wyniosłymi filarami oraz klatką schodową

* pomieszczenia sanitarno-higieniczne

* pomieszczenia zaplecza kuchennego

* jadalnia

* trzy pomieszczenia salonowe

* pomieszczenie sypialne

- piętro

* pomieszczenia mieszkalne

* pomieszczenia sanitarno-higieniczne

* pomieszczenie gospodarcze

- poddasz

* pomieszczenie strychowe

Nieruchomość przeszła gruntowy remont zakończony w 2014r.

Od tego momentu prowadzona działalność agroturystyczna.

Lokalizacja zapewniająca ciszę, spokój oraz piękne krajobrazy.

Odległości do ważnych ośrodków:

numer oferty 410253
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 1 500 000 PLN
cena [m2] 1 706 PLN
miejscowość PODEGRODZIE
rodzaj nieruchomości PAŁACYK
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 879 m2

powierzchnia użytkowa 659 m2

powierzchnia działki 75 256 m2

ilość pokoi 12
rok budowy 1850
rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
standard DO REMONTU
materiał CEGŁA
okna PCV
ilość łazienek 6
przynależne PIWNICA, OGRÓDEK
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA, KANALIZACJA
źródło C.W. PIEC

WĘGLOWY/DREWNO
ogrzewanie C.O. WĘGLOWE



- Szczecin - 90km

- Gorzów Wielkopolski - 87km

- Choszczno - 25km

- Kalisz Pomorski - 13km

- Drawno - 2km

Nieruchomość idealna pod przeznaczenie agroturystyczne, hotelowe lub
pensjonat.

Zapraszam do kontaktu po więcej informacji oraz na prezentacje.

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.

 

 



 

 

 

 



 


