
A LIDO HOME siófoki irodája eladásra kínálja ezt a családi házat SÁGVÁRON a
Balatontól mindössze 10 km-re!

LIDO HOME SIÓFOK által kínált SÁGVÁRI CSALÁDI HÁZ  JELLEMZŐI:

- alapterület 100 m2 és tégla 

-telek területe 900 m2

- a telken található több melléképület is illetve egy garázsnak is megfelelő helység 

- fa nyílászárók vannak 

- fűtés gáz cirkó de vegyes tüzeléssel is meg lehet oldani     

- nyugodt békés környezetben található az ingatlan 

- Ságvár egy folyamatosan fejlődő település

- az ingatlan rendezett hátsó udvarral rendelkezik, van lehetőség állattartásra illetve
kertészkedésre is  illetve van egy kút is 

- a ház alatt is található helység amit bármivé lehet alakítani ( műhely, raktár,
kazánház)

- Boltok, gyógyszertár, posta, óvoda, iskola a közelben van, gyalog is pár perc alatt
elérhető;

- Siófok belvárosa 10 perc alatt elérhető kocsival vagy akár a bicikliúton is
megközelíthető a Balaton fővárosa.  

Az ingatlant fel kell újítani, de  könnyen alakítható és jó/stabil szerkezettel rendelkezik a
ház. 

Aki egy nyugodt családias településre szeretne költözni annak ez a megfelelő ingatlan.

Remekül lehet alakítani a saját ízlés szerint az ingatlant, teljes mértékben a fantáziára
van bízva. 

Több melléképület és tároló is található a telken igazi falusias környezet jellemző az
ingatlanra és a telekre.

Az ingatlan kiválóan alkalmas akár nyaralónak is mivel Siófok mindössze 10 km -re
van, de állandó lakhatásra is lehet használni! 

További információkért vagy műszaki tartalomért keressen bizalommal! 

Balogh Martin
Vezető Ingatlanértékesítő/Mentor
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