GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI, CIECHOCIN,
ELGISZEWO
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ

Cena:

136 000 zł

Powierzchnia:
17 000 m2

Działka na sprzedaż
Numer oferty

27923

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

136 000 zł

Powierzchnia

17 000 m2

Cena za m2

8 zł / m2

OPIS OFERTY
Mógłbym napisać tak, jak wszyscy, że działka położona jest w miejscowości Nowa Wieś w
Gminie Ciechocin, która leży w środkowo-wschodniej części województwa kujawskopomorskiego, w powiecie golubsko-dobrzyńskim.
Mógłbym wychwalać wyjątkowe zjawiska przyrody, atrakcje i piękne krajobrazy jakie
występują na tych terenach.
Zależy mi jednak na tym, aby pokazać, że tak urocze miejsce znajduje się blisko Ciebie.
Łatwo i szybko możesz dotrzeć tutaj i spędzić czas w miejscu pięknym z natury.
Nowa Wieś położona jest niedaleko drogi wojewódzkiej nr 569, od Torunia dzieli nas jedynie
30 km. Dlatego też wybierając się tutaj musisz obrać właśnie to miasto jako punkt
odniesienia, z którego już bezpośrednio zmierzasz do tego miejsca. Z Warszawy możesz
dojechać położoną nieopodal drogą krajową nr. 10. Z Gdańskiem łączy nas autostrada A1
biegnąca przez pobliski Lubicz, która prowadzi do Łodzi, a w dalszej kolejności do Krakowa
oddalonego o jedyne 350 km. Mieszkańcy Poznania dojeżdżają na miejsce po przejechaniu
175 km, Bydgoszczy tylko 70 km. Umiejscowienie blisko głównych szlaków drogowych w
kraju zachęca do odwiedzin i odkrywania nieznanych, ale pełnych uroku zakątków.
Teren gruntu jest na wzniesieniu z licznymi pagórkami, pięknym widokiem i jest częściowo
zadrzewiony. Wokół panuje cisza... Można pooddychać świeżym powietrzem. Serdecznie
zachęcam do odwiedzin tego cudownego miejsca. Zdjęcia nie oddają klimatu panującego tu.
Paweł Dawidowicz
Tel. 602 214 117
e-mail: p.dawidowicz@alfa-investment.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo:
Paweł Dawidowicz licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami 7432
Andrzej Pamin licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami 1145
UWAGA!!! BEZPŁATNIE POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI.
WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.
Więcej ofert na www.alfa-investment.pl
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Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

