
Árcsökkenés!! 24 900 000FT-ról 21 900 000FT-ra!

A LIDO HOME KAPOSVÁR eladásra kínál  egy IGALI NYARALÓT! 

A LIDO HOME által kínált NYARALÓ jellemzői:

Felújítás alatt álló csodálatos panorámával, nyaraló Igalban, amely a nyaraló
övezetben található! 

1980-as években épült.

60 m2-es téglából épült, kétszintes nyaraló Igalban! 

275 m2 -es telken fekszik, a nyaraló övezetben!

Az ingatlan jelenleg felújítás alatt van. 

Közművek cseréje megtörtént, új villany vezeték az épületben, új villanyanóra cseréje
megtörtént! ( 32 A)

A ház külső szigetelést kapott! 

Nyílászárók műanyag hőszigeteltek, redőnnyel vannak ellátva! 

A tetőt is felújították! 

A nyaraló 2 külön bejárattal rendelkezik mind a kettő szintje. 

Föld szint: 

nappali, konyha, 2 hálószoba, WC, fürdő.

Tetőtér: 

teakonyha, szoba, Wc, tároló.

Mindkét szinten erkély található, amelyről csodálatos panoráma tárul elénk! 

Az ingatlan kíválló befektetési lehetőség, akár saját célra akár kiadásra is
alkalmas, hisz az Igali gyógyfürdő egész évben nyitva tart! 

A Kaposvárt Szántóddal összekötő 6505-ös út mentén helyezkedik el, Kaposvártól 24,
a Balatontól mintegy 40 kilométerre; érinti a területét a Batétól idáig húzódó 6503-as és
a Kocsola felől idáig vezető 6507-es út is.

A települést szántóföldek, szőlők, erdők, dombságok ölelik körül. Északi határán
húzódik végig - kelet-nyugati irányban - a Somogy-Tolnai-dombság, amely Igalnál éri el
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 szoba: 3 db
felújítás alatt
felújítás alatti külső
nincs fűtés
nincs klíma
parkolás udvarban
nyugati tájolás
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
gáz az épületben
nincs telefon
nincs internet
csatorna
közműhálózatba
bekötve
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Eladó nyaraló, Igal

21 990 000 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

Telefon
Internet

Csatorna

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaposv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1nt%C3%B3d
https://hu.wikipedia.org/wiki/6505-%C3%B6s_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bat%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/6503-as_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kocsola
https://hu.wikipedia.org/wiki/6507-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
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