BOLESŁAWIECKI, BOLESŁAWIEC
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

1 290 000 PLN

Powierzchnia:
145 m2

Liczba pokoi:

5

Typ zabudowy:

wolnostojący

Dom wolnostojący w Bolesławcu
Numer oferty

456

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2

1 290 000 PLN
145 m2
8 897 PLN / m2

Liczba pokoi

5

Opis oferty
REKA Nieruchomości zaprasza do zakupu domu wolnostojącego z garażem położonego na działce o powierzchni 1120 m2 w spokojnej części
miasta Bolesławiec.
Atrakcyjna nieruchomość o powierzchni 145 m2 składa się:
PARTER:
- Salonu z kominkiem i wyjściem na ogród
- jadalni
-kuchni
- spiżarni
-łazienki
-gabinetu
-holu z drewnianymi schodami prowadzącymi na piętro
-wiatrołapu
- pomieszczenia gospodarczego
- garażu
PIĘTRO:
-sypialni
-sypialni
-sypialni
- łazienki
- holu
Dom wykonany z bardzo dobrych materiałów, pokryty dachówką ceramiczną, okna PCV, dwie łazienki jedna z prysznicem druga z wanną, na
podłogach deski i gres, ogrzewany gazem (propan-butan) z przydomowego zbiornika piecem dwufunkcyjnym, ogrzewanie podłogowe oraz
grzejniki.
Przestronny salon z kominkiem oraz wyjściem na taras to idealne miejsce do spędzania wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi.
Na piętrze część sypialniana pozwala na całkowite wyciszenie po ciężkim dniu.
Nieruchomość w pełni ogrodzona z brama wjazdową na pilota, podjazd wyłożony kostką, dojazd do posesji drogą asfaltową.
Teren zagospodarowany licznymi nasadzeniami ozdobnych krzewów, które nadają przyjemnego klimatu.
Doskonała lokalizacja oraz praktyczny rozkład pomieszczeń, zagospodarowany ogród to idealne miejsce dla osób szukających domu w cichej
okolicy, a jednocześnie blisko centrum miasta z pełną infrastrukturą usługową, handlową, kulturalno-oświatową.

Zapraszamy na prezentację.
Informacje dotyczące opisu nieruchomości mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Treść niniejszego ogłoszenia
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W ofercie biura bezpłatna i profesjonalna obsługa w zakresie kredytów hipotecznych i gotówkowych.

Reka Nieruchomości
ul. Sierpnia 80 nr 11
59-700 Bolesławiec
tel. 883-444-884,
http://www.rekanieruchomosci.pl/
e-mail: biuro@rekanieruchomosci.pl
Zapraszamy
od pon. do pt. 9-17

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

Kontakt
Admin Admin
883-444-884
REKA Sp. z o.o. Sierpnia '80 nr 11, 59-700 Bolesławiec

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

biuro@rekanieruchomosci.pl

