
A SIÓFOKI LIDO HOME INGATLANIRODA eladásra kínál EZÜSTPARTON, ÚJ
ÉPÍTÉSŰ, BALATONI PANORÁMÁS, EXKLUZÍV KIVITELŰ LAKÁSOKAT!!!

ÚJ BERUHÁZÁS! 2022-ben megkezdődik egy 100 lakásos lakópark építése. Mindkét
épület merőleges a Balatonra, ezért minden lakás Balatonra tájolt erkélyéről biztosított
lesz az ÖRÖK PANORÁMA. 

A társasház modern, fiatalos, lendületben készül és lakásai minden igénynek megfelelő
kialakítással bírnak. A földszinten kertkapcsolatos, az 5. emeleti zárószinten pedig
nagy teraszos PENTHOUSE lakások várják tulajdonosaikat. Szintenként minden
lakástípus megtalálható, lesz nappali+1 hálós kialakítás, de lesz nagyobb, akár két,
három hálószobás családbarát változat is. A lakások hasznos területe nettó 46.84 m2-
től 116.77 m2-ig terjed. A lakások ára 79.670.000 és 388.278.000 közötti árfekvésben
mozog.

A lakások mellé megvásárolható parkolók és a tárolók egy árban vannak, mindkettő:
bruttó 4.445.000,-Ft!

Az LG Multi V-5 hőszivattyús hűtő-fűtő berendezés energetikailag kifejezetten modern
megoldás, mely télen és nyáron is kellemes hőérzetet biztosít és akár távolról is
vezérelhető.  A meleg víz ellátás lakásonként villanybojler segítségével történik. 

Az épületben HÁROM lift gondoskodik a lakások kényelmes megközelíthetőségéről. 

Zárt udvaron belül elhelyezésre kerül gyermek játszótér, egy kültéri medence és
napozóterasz, mely a telek strandhoz közeli felére tervezett.

A társasház tetején korlátozott számú exkluzív panorámás grill és napozó tetőterasz
kerül kialakításra, hogy a lehető legnagyobb privát-szférát biztosíthassa
tulajdonosainak és vendégeiknek, ahol egyedi vízvétel és áramvétel mellett minden
lehetőség adott lesz egy kellemes, panorámás, naplementés party élvezetéhez.

Az ingatlan előtt húzódó több mint 3 km hosszú szabad strand, gondozott
zöldterületekkel, parti sétányokkal, sportolási lehetőséget kínáló kölcsönző helyekkel,
valamint igényesen kialakított büfékkel szolgálja az itt nyaralók igényeit.

ÁTADÁS 2024!

JELEN HIRDETÉSBEN ELADÁSRA KÍNÁLT LAKÁS JELLEMZŐI:

-5. emeleti

-nyugati tájolású

-hasznos lakótér 77 m2, 

-nappali+2 hálószoba szolgálja a kényelmet

Eger Gabriella
Vezető Ingatlanértékesítő
+36706343405
gabriella.eger@lidohome.hu

csúsztatott zsalus
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2022
téglalakás
77m2

 szoba: 3 db
új építésű
kiváló külső
hőszivattyú
parkolás beállón
nyugati tájolás
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
gázcsonk a telken
nincs telefon
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Előszoba 11.36 m2

Fürdőszoba + WC 8.16 m2

WC 2.24 m2

Konyha 4.23 m2

Nappali 17.79 m2

Szoba 11.55 m2

Szoba 1.58 m2

Terasz 47.14 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési mód

Építés éve
Ingatlan típ.
Alapterület

Szobák
Belső állapot
Külső állapot

Fűtés
Parkolás

Tájolás
Villany

Víz
Gáz

Telefon

Csatorna
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