
Különleges atmoszféra a Rezi dombok között! 

Kizárólag irodánkat bízták meg!

A LIDO HOME KESZTHELY eladásra kínálja REZI ZÁRTKERTI NYARALÓJÁT!

A LIDO HOME KESZTHELY által kínált REZI NYARALÓ jellemzői:

- az 2060 nm-es zártkerti ingatlan művelési ág alól ki van vonva

- az összkomfortos nyaraló szintenként 40 nm-es, jó állapotú, felújított épület lakható
akár télen-nyáron

- az első szinten  előtér, nappali, konyha, tusoló WC-vel, tágas hálószoba, közlekedő
van

- az alsó szinten fedett terasz grillezési lehetőséggel, konyha, tusoló+WC, kazánház,
spájz, valamint külön fatároló van  

- víz és a villany az épületben,a nyaraló fűthető gázkazánnal, melyhez a telken
gáztartály van, illetve vegyes-tüzelésű kazánnal is

-a telken vendégház is van

- a vételárat EURO -ban kéri a tulajdonos!

- a csendet nyugalmat keresőknek ajánlom, vagy alkotói tevékenység folytatásához!

A házból és a kertből is csodálatos a panoráma nyílik Hévízre és a Zalai dombságra
egyaránt. Ezt a képek nem adják vissza, tehát győződjön meg a helyszínen
személyesen!

Amennyiben a LIDO HOME által kínált REZI CSALÁDI HÁZ, vagy bármely a
kínálatunkban található INGATLAN felkeltette érdeklődését, hívjon bármikor a
megadott telefonszámon.

Vásárolna, de nincs rá keret? Kollégám díjmentes, bank semleges hitelügyintézéssel áll
rendelkezésére.

LIDO HOME- Ingatlanok egy életen át!

Márkus Mara
Supervisor
+36704204258
mara.markus@lidohome.hu
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Helyiség Terület
Nappali 18.50 m2

Hálószoba 10.80 m2

Fürdőszoba + WC 4.00 m2

Közlekedő 2.00 m2

Konyha + étkező 12.50 m2

Háztartási helyiség 4.00 m2

Tároló 4.50 m2

Kazánház 13.50 m2

Terasz 16.00 m2

Fürdőszoba + WC 3.90 m2

Hivatkozási szám: 163604565

Eladó nyaraló, Rezi

125 000 €  

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési mód
Építés éve

Ingatlan típ.
Alapterület

Telekterület
Szobák

Belső állapot
Külső állapot

Fűtés
Parkolás

Tájolás
Villany

Víz
Gáz

Csatorna
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