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Wyjątkowy dom wolnostojący nieopodal J. Miedwie !
Na sprzedaż duży dom wolnostojący (posiadający dodatkowo apartament z
niezależnym wejściem!), położony w malowniczej miejscowości Morzyczyn
150 m od Jeziora Miedwie, 5 km od Stargardu, 20 km od Szczecina.

Nieruchomość o powierzchni całkowitej 360 mkw, położony na działce o
powierzchni 1538 mkw.

Na powierzchnię użytkową 280 mkw domu wchodzi:

- Obszerny, jasny salon z pięknym widokiem na ogród

- Duża, widna kuchnia z jadalnią

- 2 łazienki

- Sypialnia z garderobą

- Pokój z bezpośrednim wyjściem na taras (istnieje możliwość
przedzielenia pokoju na 2 osobne pokoje)

- Pomieszczenie gospodarcze

Drugą część domu stanowi apartament z niezależny wejściem, składający
się z:

- Obszernego salonu składającego się z części wypoczynkowej i jadalnianej

- 2 sypialni

- Oddzielnej kuchni

- Łazienki z natryskiem i wc.

Nieruchomość posiada zamontowane panele fotowoltaiczne.

Ogrzewanie oraz ciepła woda z nowego pieca na pellet.

Nieruchomość ze względu na dwa osobne wejścia idealnie nadaje się dla
rodziny wielopokoleniowej lub jako inwestycja pod wynajem.

Niewątpliwym atutem nieruchomości jest atrakcyjna lokalizacja!

W pobliżu znajdują się obiekty handlowe, szkoły, przedszkola,
przychodnia, apteka, przystanki komunikacji miejskiej, tereny rekreacyjne
zachęcające do aktywnego wypoczynku.

Gorąco polecam ze względu na bardzo dobrą lokalizację, spokojną i piękną
okolicę oraz wysoką jakość wykończenia.

Profesjonalna sprzedaż nieruchomości.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 410998
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 1 099 000 PLN
cena [m2] 3 053 PLN
miejscowość MORZYCZYN
lokalizacja PRAWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości WOLNO STOJĄCY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 360 m2

powierzchnia użytkowa 280 m2

powierzchnia działki 1 538 m2

ilość pokoi 6
rok budowy 2000
rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
standard DOBRY
materiał BLOCZKI
okna PCV
typ kuchni ODDZIELNA
ilość łazienek 3
przynależne GARAŻ, OGRÓDEK,

TARAS
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
KANALIZACJA,

INTERNETOWA
źródło C.W. PIEC

ELEKTRYCZNY,PIEC
WĘGLOWY/DR

ogrzewanie PIEC



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

 

 

 

 



 

 

 


