
Balatoni panorámás nyaraló Balatongyörökön eladó!

Élj ott, ahol mások nyaralnak, élvezd a Balaton közelségét, a csodálatos panorámát
BALATONGYÖRÖKÖN a SZÉP-KILÁTÓ FELETT!

A LIDO HOME KESZTHELY eladásra kínál egy PANORÁMÁS BALATONGYÖRÖKI
NYARALÓT.

A LIDO HOME KESZTHELY által kínált BALATONGYÖRÖKI NYARALÓ jellemzői:

-  egy igazán különleges ingatlan, távol a zajos turistaövezettől, mégis pár percre a
strandtól, éttermektől, kávézótól

-  az idillikus környezetben fekvő teraszos elrendezésű 702 m2-es kertet néhány kis
présház és nyaraló veszi körül, aszfaltos úton megközelíthető

- jelenlegi tulajdonosai 2008-ban vásárolták meg, majd teljes felújításon esett át az
addig valószínűleg hétvégi házként funkcionáló ca. 100 m2 nádtetős épület

-  a tulajdonosok azóta is karbantartják folyamatosan, állandó otthonként használták

- a nádtetőt és a tetőfát 2008-ban és 2022-ben is teljesen lecserélték

- az utcaszinten található egy 20 m2-es garázs, és 2 autónak parkoló

- terméskővel kirakott lépcsősor vezet a házhoz, mozgásérzékelő kerti lámpákkal

- alul egy kőből épült 2 helyiséges pince található, itt van az összes gépészet
elhelyezve, mely tükrözi a tulajdonos precizitását, hozzá értését

- a földszinten nagy fedett terasz gyönyörű balatoni panorámával, konyha, és egy 25
m2-es nappali található

- a félemeleten 1 hálószoba, és egy zuhanyzós fürdő WC-vel kapott helyet

- az emeleten nappali - étkező, 1 hálószoba, és egy galéria jellegű félszoba van; itt
lehetőség van még egy szoba kialakítására 

- a földszinti nappaliban fatüzelésű kályha gondoskodik a melegről, az egész lakásban
helyiségenként és távolról is szabályozható gáz központi fűtés, illetve hűtő-fűtő klíma
lett beépítve

- a meleg vizet gázbojler biztosítja

- a nyílászárók műanyagok páncélüveggel, a bejárati ajtó alumínium 5 pontos zárral,
riasztó rendszer működik

Horváth Gabriella
Vezető ingatlanértékesítő
+36706103916
gabriella.horvath@lidohome.hu

tégla
1980
nyaraló
100m2

702m2

 szoba: 4 db
félszoba: 1 db
újszerű
kiváló külső
cirkó kazán
saját split klíma
parkolás garázsban
déli tájolás
bevezetve (230 - 400
Volt)
van, saját vízórával
vezetékes gáz
internet optikai kábel
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Konyha 9.00 m2

Nappali 25.00 m2

Szoba 10.00 m2

Fürdőszoba + WC 3.50 m2

Nappali 18.00 m2

Szoba 10.00 m2

Galéria 10.00 m2

Pince 17.50 m2

Terasz 21.00 m2

Hivatkozási szám: 163604628

Eladó nyaraló, Balatongyörök

350 000 €  

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

Internet

Csatorna
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