
Szentgálon ELADÓ 94 négyzetméteres családi ház, 2264 négyzetméteres
kerttel!
Szeretne a Bakony szívében élni? Szeretne minden nap madárcsicsergésre
kelni és a friss levegő illatára? Unod a várost? Itt a lehetőséged!
"Szentgál a Dunántúlon, Veszprém megyében található, a Bakony erdei
veszik körül.  A 8-as főúton haladva Veszprémtől nyugatra, Herendnél tűnik
fel a szentgáli elágazás táblája. Innen indul délnyugati irányban a községbe
vezető 73 115-ös út, amely 3 kilométer után ér be a központba."
Gyönyörű környezettel! Ne habozzon, kihagyhatatlan ajánlat!
A CASANETWORK VESZPRÉM Ingatlaniroda eladásra kínálja a 1876-os
referenciaszámú, Szentgálon található családi házat!
A ház jellemzői:
- 1940-ben  épült vegyes falazatú, 2018-ban teljes felújításon esett át!
- 2018-ban felújításra került a nyílászáró, a vízvezetékrendszer, és egy teljes
esztétikai felújítás! 
- 3 tágas szobával, és külön étkező konyhával, kamrával, fürdőszobával a
lakórészben!
- Fűtését és meleg víz ellátását saját vegyes tüzelésű kazán biztosítja!
- Gondosan kivitelezett elosztással, nagy tágas terekkel!
- Szép, rendben tartott kerttel!
- A lakás jelenleg egyszintes lakótérrel rendelkezik, amihez tartozik egy 45
nm műhely és egy 66 nm pajta!
Lehet ez az amit keres családja számára? Elbújni a városok zajától,
egészséges környezetben megtalálni a mindennapok szépségét?
Tel: 06 20 250 4688
Hívjon, még ma! 
Amennyiben a 1876-os referencia számú családi ház, vagy bármely a
kínálatunkban található családi ház, telek felkeltette érdeklődését, forduljon
hozzám bizalommal.
Ingatlanban otthon vagyunk!

Steppán Vanda
Vezető ingatlan-képviselő
+36203340399

vanda.steppan@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Előszoba 9.00 m2
Nappali 24.80 m2
Szoba 25.80 m2
Szoba 13.30 m2

Konyha 9.20 m2
Kamra, Éléskamra,

Spájz 5.60 m2

Fürdőszoba 5.30 m2
WC 1.00 m2
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Keresse szakértőnket!
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Dun%C3%A1nt%C3%BAl
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bakony
https://hu.wikipedia.org/wiki/8-as_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m
https://hu.wikipedia.org/wiki/Herend
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