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Dom z potencjałem 150m od jeziora!!!
Chciałbyś budzić się rano i móc patrzeć przez okno na jezioro? A może
szukasz czegoś pod inwestycję? Mam idealne rozwiązanie!

W ofercie dom dwupiętrowy o powierzchni 224,8 m2 położony na działce
1040 m2  nad pięknym jeziorem Siecino w miejscowości Cieszyno!

Układ nieruchomości:
Parter:
- hol
- 3 pokoje (1 z aneksem kuchennym i łazienką)
- kuchnia
- łazienka

Piętro:
- przedpokój
- 4 pokoje
- kuchnia
- łazienka

Nieruchomość w bardzo dobrym stanie technicznym. Budynek ocieplony.
Na dachu papa termozgrzewalna oraz zamontowane kolektory słoneczne
na ciepłą wodę. Wszystkie instalacje wymienione.Okna PCV. Ogrzewanie
gazowe. Na podłodze panele, płytki, wykładzina. Całość budynku
podpiwniczona. Posesja ogrodzona. Dodatkowo na działce są  3 budynki
gospodarcze o łącznej powierzchni 100,30 m2 oraz garaż o powierzchni
28,30 m2.

Aktualnie ze względu na lokalizację - 150 m do jeziora- prowadzona jest w
jednej części domu agroturystyka (pokoje na wynajem).
Dom posiada ogromny potencjał. Ze względu na 2 osobne wejścia
możliwość zamieszkania dwóch rodzin lub dalej prowadzenia
agroturystyki.
Niewątpliwym atutem jest samo położenie (Cieszyno - miejscowość
turystyczna, lasy, ścieżka rowerowa Złocieniec - Połczyn), jak również
wysoka piwnica, która posiada zarówno osobne wejście z podwórka oraz z
domu, która może posłużyć jako rozszerzenie działalności np: bar -
wszystko wg pomysłu nowego nabywcy:).

Nieruchomość idealna pod inwestycję!

Możliwość pozostawienia wyposażenia.

W okolicy kościół, sklep (otwarty w sezonie), świetlica, plac zabaw, plaża
strzeżona oraz dzika.

Do najbliższego miasta - Złocieniec - 8 km!

numer oferty 411722
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 599 000 PLN
cena [m2] 2 665 PLN
miejscowość CIESZYNO
rodzaj nieruchomości BLIŹNIACZY
forma własności WŁASNOŚĆ,

WŁASNOŚĆ
powierzchnia 225 m2

powierzchnia użytkowa 225 m2

powierzchnia działki 1 040 m2

ilość pokoi 7
rok budowy 1975
rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
standard WYSOKI STANDARD
materiał CEGŁA
pokrycie dachu PAPA
okna PCV
typ kuchni Z OKNEM
ilość łazienek 3
przynależne GARAŻ
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
KANALIZACJA,

GAZOWA
źródło C.W. INNE,PIEC GAZOWY
ogrzewanie C.O. GAZOWE



Nie czekaj - zadzwoń już dziś!

Cena podlega negocjacji!

Zapraszam na prezentację!

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.

 



 

 

 

 



 

 


