Číslo ponuky: 7715
Predaj

NA PREDAJ / CHATA – 7 izbová so štýlovým interiérom, na pozemku pri
lese, Stratená časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa

Cena: 235 000 EUR
Popis:
EXKLUZÍVNE - SAVONA realitná kancelária - ponúkame NA PREDAJ CHATU so štýlovým interiérom v obci
Stratená časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa (cca 30 km od Popradu) v hornatom lesnom teréne. Je to
dvojpodlažný nepodpivničený objekt so sedlovou strechou, má 7 izieb, kuchyňu, kúpeľňu a 2x wc, skladové
priestory. CHATA INTERIÉR: ✔️ interiér prešiel štýlovou rekonštrukciou v roku 2021, prispôsobenou
atmosfére jej umiestnenia v prírode ✔️ nová kuchynská linka vyrobená na mieru so vstavanými spotrebičmi ✔️
nové okná, podlahy, keramický obklad v kúpeľniach, ✔️ predáva sa aj s nábytkom a vybavením ✔️ nemá
energetický certiﬁkát ✔️ DISPOZÍCIA: - na prvom podlaží sa nachádza vstupná chodba, obývacia
(spoločenská) miestnosť s jedálenskou časťou, kuchyňa, wc, skladové priestory, schodisko na podlažie - na
druhom podlaží sa nachádza 6 izieb s balkónmi alebo terasou, kúpeľňa s wc CHATA EXTERIÉR: ✔️ balkóny
a terasy ponúkajú krásne výhľady na prírodu a lesy ✔️ exteriér ponúka vonkajšie posedenie - terasu s krbom
pri chate, vyššie nad chatou ohnisko s posedením ✔️ nachádza sa na pozemku o výmere 774 m2 VYUŽITIE: ✔️
chatu je možné využívať na rekreačné účely, je obklopená lesnými stromami a nachádza v blízkosti
Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorá bola zaradená do Zoznamu svetového prírodného dedičstva, v blízkosti
v obci Stratená občianska vybavenosť ✔️ Obec STRATENÁ – sa nachádza na juhozápadnom okraji Národného
parku Slovenský raj v Spišsko-gemerskom krase. Obec ponúka turistické využitie, park s fontánou - gejzír,
prírodná rezervácia Ostrá skala, ďalej reštaurácie, ranč a inú občiansku vybavenosť. Návštevníci sa do obce
dostanú automobilovou, autobusovou (autobusová zastávka) ale aj vlakovou dopravou (železničná zastávka trať Margecany-Banská Bystrica) ✔️ © Text a fotograﬁe sú autorským dielom a majetkom realitnej kancelárie
SAVONA REALITY ✔️ Viac info a obhliadky na tel.č. 0911 566 814 - MARCO ROSSI

Ďalšie informácie:
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Mesto: Stratená
Celková výmera: 774

Celkový počet poschodí: 2
Počet izieb: 7
Štýl (stav): Prerobený
čiastočne

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

