PIASECZYŃSKI, GÓRA KALWARIA, CZERSK

DOM NA SPRZEDAŻ

Cena:

860 000 PLN

Powierzchnia:
170 m2

Liczba pokoi:

Typ zabudowy:

6

wolnostojący

Duży dom nieopodal Zamku Książąt Mazowieckich
Numer oferty

4418

Typ transakcji

sprzedaż

Cena

860 000 pln
170 m2

Powierzchnia
Cena za m2

5 059 pln / m2

Liczba pokoi

6

OPIS OFERTY
Oferujemy na sprzedaż bardzo atrakcyjny dom wolnostojący w miejscowości Czersk koło Góry Kalwarii.
Dom o powierzchni około 170 m2 znajduję się w bardzo ładnej i cichej okolicy, w odległości około 300 m od Zamku Książąt Mazowieckich.
Nieruchomość jest w pełni podpiwniczona wysoką piwnicą oraz posiada poddasze, które można zaadoptować do celów mieszkalnych.
Na pierwszej kondygnacji znajduje się:
- wiatrołap,
- korytarz (4,5 m2),
- salon z wyjściem na taras (21,34 m2),
- duża jadalniana (10,73 m2),
- widna kuchnia (7,5m2),
- sypialnia/gabinet (9,5m2),
- łazienka (3,0 m2)
Na drugiej kondygnacji usytuowane są:
- sypialnia (8,86 m2),
- duża sypialnia (obecnie pełni rolę pokoju dziennego oraz kuchni 21,40m2),
- sypialnia (9,66 m2),
- łazienka (4,60 m2),
- WC,
- sypialnia ze skosem (7,20 m2)
- korytarz (6,60 m2).
Na uwagę zasługują bardzo ładne podłogi z desek znajdujące się w nieruchomości oraz ustawny układ pomieszczeń. Dom daje duże możliwości do
adaptacji wedle własnych potrzeb. Teren przed domem jest ładnie zagospodarowany, obsadzony krzewami oraz kwiatami. Wejście na działkę
znajduje się bezpośrednio z drogi asfaltowej.
Dom wymaga odświeżenia, ale bez problemu nadaje się do zamieszkania od razu.
Na działce znajduje się również murowana, była przechowania owoców o powierzchni około 70 m2, którą można z powodzeniem wykorzystać na
garaż lub np. domek gościnny.
Nieruchomość znajduje się w kameralnej, a jednocześnie prężnie rozwijającej się części Czerska. W odległości około 500 m znajdują się szkoła i
przedszkole, do przystanku autobusowego ok. 400 m. W pobliżu liczne tereny rekreacyjne oraz ruiny Zamku Książąt Mazowieckich.
Polecamy! Uwaga kupujący nie płaci prowizji.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

KONTAKT
Monika Baj

biuro@nadwislanska.eu

724 420 430
Nadwiślańska Agencja Nieruchomości Armii Krajowej 46, 05-530 Góra Kalwaria

