TORUŃSKI, ZŁAWIEŚ WIELKA, CZARNE BŁOTO
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

690 000 zł

Powierzchnia:
214 m2

Liczba pokoi:

Typ zabudowy:

5

wolnostojący

Atrakcyjny dom w Czarnym Błocie
Numer oferty

29207

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

690 000 zł
214 m2

Powierzchnia
Cena za m2

3 224 zł / m2

Liczba pokoi

5

OPIS OFERTY
Marzy Ci się własny dom?
Ogród, w którym wypoczniesz od miejskiego szumu- miejsce stworzone dla Ciebie i Twoich
bliskich?
Nie przegap tej oferty. Tu odnajdziesz swój dach nad głową.
Dom wolnostojący w Czarnym Błocie o powierzchni użytkowej 180 mkw.
Miejscowość położona na urokliwych terenach w zaciszu lasu.
Dojazd do Torunia i Bydgoszczy jest bardzo sprawny.
Prezentowana nieruchomość jest stworzona dla osób ceniących ciszę i spokój. Właściciele
przy projektowaniu stawiali na funkcjonalność, jakość i wygodę w dobrym stylu.
Wykonany ze szczególną dbałością o detale, na podłodze terakota a na ścianach gładzie.
Na łączną powierzchnię nieruchomości składają się dwie kondygnacje:
- parter, na którym znajduje się salon, kuchnia, pokój, łazienka, WC, hall oraz wiatrołap.
- poddasze użytkowe o łącznej powierzchni 78 mkw w skład którego wchodzą cztery pokoje,
łazienka oraz hall.
W bryle budynku znajduje się również przestronny garaż oraz kotłownia.
Budynek z zewnątrz prezentuje się równie okazale, co w wewnątrz.
Dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną, dom jest ocieplony.
Ogromnym atutem jest działka o powierzchni 3003 mkw, którą można zagospodarować
według własnego gustu.
Na tej przestrzeni znajdzie się miejsce do wspólnego grillowania, wypoczynku, zabawy oraz
na bujne nasadzenia.
Okolica cicha i spokojna, pełna malowniczych zakątków. W okolicy Zamek Bierzgłowski oraz
tereny leśne.
Jest to idealny dom dla rodziny.

Karol Tomaszewski
tel.: 885 794 181
mail: k.tomaszewski@alfa-investment.pl
Zadzwoń już teraz i umów się na prezentację!
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo:
Paweł Dawidowicz licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami 7432
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
ZAPRASZAMY

KONTAKT
Karol Tomaszewski
885-794-181

k.tomaszewski@alfa-investment.pl

ALFA INVESTMENT N.D.F ul. Grudziądzka 79 (teren CH "BUMAR"), 87-100
Toruń

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

