
A LIDO HOME ingatlan siófoki irodája eladásra kínálja SIÓFOK egyik legpatinásabb
 BALATON közeli villáját, a város platánfáiról és hangulatos villáiról ismert központi
utcájában.

A romantikus stílusú villa története 1897-ig vezethető vissza, az épület ekkor öltött
testet Braun Dávid által. A századfordulón a temesvári Dr. Fekete Vilmos, korának
egyik legismertebb ügyvédje vásárolta meg. Jókai Mór 1903-ban ebben a hangulatos
balatoni villában töltötte életének utolsó nyarát a tulajdonos vendégeként.
Jókai gyakran megfordult a Balaton melletti Siófokon, és a Siófokról Füredre történt
hajóútjain szerzett élményeit használta fel az Aranyember című regényéhez.
A villa - amely jelenleg szállodaként funkcionál - szobái és közösségi terei az arte
povera stílusjegyeit, valamint a modern formavilágot ötvözve tökéletes harmóniát és
finom eleganciát sugároznak. A szállás épületében 3 standard, 2 superior, 2 delux
sarokkádas, 4 családi szoba és egy 75 négyzetméteres lakosztály került kialakításra.
Az épületben wellness részleg finn-szaunával, gőzkabinnal, infra-szauna sófallal került
kialakításra.

További jellemzők:

- BALATON PART/STRAND 400 m,

- Telekméret: 2225 m2,

- Épület alapterülete: 642 m2, melyből:  

  alagsor: 93 m2,, földszint: 280 m2,, emelet: 269 m2,

- Felújítás éve: 2015.,

- Központi gázkazán, radiátoros fűtés,

- Szépen parkosított kert, tűzrakó és közösségi tér az udvaron,

- Parkolás az udvaron belül,

- Rendezett jogi helyzet. Az ingatlan helyi védelem alatt áll.

Üzletek, strand, belváros, vasút-és buszpályaudvar, hajókikötő, gyalog 5 percre.

Az ingatlan egyeztetett időpontban megtekinthető.

Az ingatlan vételára 1.190,0 MFt.

Az ingatlan autóval Budapestről 1 óra alatt elérhető az M7 autópályáról.

Amennyiben a LIDO HOME által kínált SIÓFOKI villa, vagy bármely a kínálatunkban
található egyéb INGATLAN felkeltette az érdeklődését, hívjon a megadott
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tégla
1897
villa, kastély, kúria
642m2

2225m2

 szoba: 12 db
kiváló
felújított külső
házközponti fűtés
parkolás udvarban
délnyugati tájolás
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
vezetékes gáz
ADSL / ADSL25
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Hivatkozási szám: 155009373

Eladó villa, kastély, kúria, Siófok

1 190 000 000 Ft  
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