Číslo ponuky: 7714
Predaj

PREDANÝ - Rodinný dom/Chalupa, Reľov

Cena: 99 000 EUR
Popis:
EXKLUZÍVNE - SAVONA realitná kancelária - ponúkame NA PREDAJ RODINNÝ DOM / CHALUPA v obci Reľov, 35
km od Kežmarku, 39 km od Popradu, 5 km od lyžiarskeho strediska Jezersko RODINNÝ DOM: ✔️ je
jednopodlažný s podkroví (nepodpivničený) ✔️ podlahová plocha domu je cca 100 m2 ✔️ leží na pozemku o
celkovej výmere 810 m2 ✔️ kuchynská linka ✔️ drevené okná ✔️ vstupné vchodové dvere drevené ✔️ kamenná
špajza, betónová podlaha ✔️ hospodárske budovy : kamenná maštaľ + drevená drevárka ✔️ kúpeľňa – wc ,
vaňa ✔️ prípojky vody, elektriny a kanalizácie ✔️ kúrenie - kúpelňa: elektrický radiátor+ žiarič,ostatné izby
kachľové pece+ elektrické akumuláčne pece ✔️ podlahy - cementový poter s keramickou dlažbou sa nachádza
chodba a kúpelňa, kuchyňa má poter s nalepeným PVC , spálňa a obývacia má podkladový betón s
hydroizoláciou , nášlapná vrstva drevená na drevených hranoloch ✔️ stavba je tehlová,plne pálená aj s
priečkami ✔️ k domu je na pozemku zriadená plynová prípojka ✔️ dom nemá energetický certiﬁkát DISPOZÍCIA:
✔️ 1. PODLAŽIE: - vstupná chodba,komora, wc,kúpelňa, kuchyňa, obývacia izba, spálňa ✔️ PODKROVIE
(neobývané) VÝHODA: ✔️ dom s centrálnou polohou v rámci obce a takiež svojou kapacitou môže slúžiť aj ako
chalupa. Malebné prostredie Spiššskej Magury ako aj blízkosť lyžiarského strediska Jezersko zabezpečuje
dostatočný pohyb turistov pre potencionálne ubytovanie. ✔️ v okolí je možnosť turistického vyžitia, napr. 17 km
vzdialený Červený kláštor / Pieninský národný park a iné Okolie:Doprava | Hory | Kostol | Lesy | Lúky | Park |
Pošta | Potraviny | Turistické chodníky | © Text a fotograﬁe sú autorským dielom a majetkom realitnej
kancelárie SAVONA REALITY Viac informácii a dohodnutie obhliadky na tel.č. 0911566814

Ďalšie informácie:
Kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Mesto: Reľov
Celková výmera: 810
Konštrukcia: Tehla

Poschodie: 1
Celkový počet poschodí: 1
Počet izieb: 3
Vlastníctvo: osobné
Štýl (stav): Prerobený
čiastočne

Kontakt na makléra:
Marco ROSSI, t.č.: 0911 566 814, e-mail: rossi@savonareality.sk

