
Erdőszéli felújítandó zártkerti ingatlant kínál megvételre a nyugalmat, csendet szerető
vevőnek a LIDO HOME ingatlan iroda. 

A zöldövezeti hegyoldalban megbúvó ház jelenleg nem lakott. 

A lakóház 60 m2, a telek 904 m2.

A főépületben 3 szoba, fürdőszoba és wc található, valamint több melléképületben
különféle kisebb-nagyobb szoba, nyári-konyha, fedett terasz, gazdasági épületek. 

A körbekerített udvar egy részén gyümölcsfák, szőlő található. 

Villany és vezetékes víz van, a szennyvíz elvezetése derítővel megoldott.  

A fűtés jelenleg hűtő-fűtő klímával történik, de kályha, kandalló, is beépíthető. 

A környéken "elvétve" találhatók a szomszédok, nyaralónak, vagy állandó lakásnak
használt épületek, egy részük német, külföldi tulajdonban. 

A közelben kiváló vadászterületek vannak, valamint a nemzetközileg is ismert és
közkedvelt Tamási termál fürdő. 

Az eladó ház jól megközelíthető - utolsó száz méter füves úton -, a város központja
mintegy 1500 méter, ahol minden fontos intézmény és bolt megtalálható. 

Felújítás után a ház egész éves lakhatásra, vagy nyaralónak is kiváló lehet!

Ezen az ingatlanon túl több ezer egyéb ingatlant is ajánlunk a  Dél-Dunántúlon, s főként
a Balaton vonzáskörzetében. Hívjon telefonon, vagy küldjön e-mailt arról, hogy
pontosan mit is keres?

Amennyiben a tamási erdőszéli zártkerti ingatlan, vagy a kínálatunkban található
egyéb ingatlan felkeltette érdeklődését, hívjon telefonon.

- Vásárolna, de nincs rá keret? Kollégánk díjmentes, bank semleges hitel ügyintézéssel
segít Önnek!

LIDO HOME - Ingatlanok egy életen át!

Drenovits Erzsébet
Vezető Ingatlanértékesítő
+36706103914
erzsebet.drenovits@lidohome.hu

tégla
1970
nyaraló
60m2

904m2

 szoba: 3 db
felújítandó
felújításra szoruló
külső
klímás hűtés-fűtés
saját split klíma
parkolás udvarban
déli tájolás
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
nincs gáz a közelben
szennyvíz derítő

Helyiség Terület
Szoba 20.00 m2

Szoba 14.00 m2

Szoba 12.00 m2

Fürdőszoba 6.00 m2

WC 3.00 m2

Közlekedő 5.00 m2

Hivatkozási szám: 181702345

Eladó nyaraló, Tamási

10 900 000 Ft  

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési mód
Építés éve

Ingatlan típ.
Alapterület

Telekterület
Szobák

Belső állapot

Külső állapot

Fűtés
Klíma

Parkolás
Tájolás
Villany

Víz
Gáz

Csatorna
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