
Bakony szívében, Porván ELADÓ, első tulajdonostól HŐN SZERETET otthon!
"Porva község Veszprém megye Zirci járásában. A Magas-Bakonyban
fekszik Zirctől közúton 9 km-re észak-északnyugati irányban. A Hódos-ér
patak kisebb forráságai között, északi tájolású völgyben fekszik. Az újabb
házsorok a dombokra is felkúsztak. Nyugat-északnyugat felé a tájkép
meghatározója a Kőris-hegy és Kék-hegy tömbje, amely
a Bakony legmagasabb pontja (709 m). Zsáktelepülés, mert a település csak
Zirc felől érhető el a 83 106-os számú mellékúton, amely Zirc belvárosában
ágazik ki a 82-es útból keresztülvezet Borzaváron, végül itt ér véget, innen
csak erdei utak vezetnek tovább a Kőris-hegy illetve Fenyőfő irányába."
Szeretne a Bakony szívében élni?
Szeretne friss levegőt szívni mindennap?
A CASANETWORK VESZPRÉM Ingatlaniroda eladásra kínálja a 2026
referenciaszámú, Porván található családi házat!
A ház jellemzői:
- 160 nm, 586 nm kerttel!
- 1983-ben épült a ház, első tulajdonostól eladó!
- Világos, tágas szobák, külön fürdőszoba mellékhelyiséggel, nagy konyha-
étkező!
-Fűtése: Vegyes tüzelésű!
-Tetőtér beépíthető, így kialakítható 3 szint, teljes élettérré!
- A ház mellett egy külön épített fatárolóval ami egyben egy garázskánt is
funkcionál!
- Méretei miatt nagy családosoknak is tökéletes! A kertben külön fészer
található, kertbeli munkálkodásokhoz szükséges eszközök tárolására
teljesen alkalmas, illetve bármi nemű hobbi kiélésére!
Csendes, nyugodt környezetet keres családjával?
Ne habozzon, kihagyhatatlan ajánlat!
Hívjon, még ma! 
Tel: 06 (20) 334 0399

Steppán Vanda
Vezető ingatlan-képviselő
+36203340399

vanda.steppan@casanetwork.hu

tégla
1983
családi ház
160m2

586m2

 szoba: 3 db
félszoba: 1 db
25 000 Ft
átlagos

átlagos külső
vegyes tüzelés
saját split klíma
parkolás
udvarban
nyugati tájolás
bevezetve (230 -
400 Volt)
van, saját
vízórával
gázcsonk a telken
van telefon
internet optikai
kábel
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Közlekedő 14.60 m2

Szoba 8.00 m2
Kazánház 25.00 m2

Konyha + étkező 25.00 m2
Szoba 15.00 m2

Fürdőszoba 15.00 m2
WC 3.00 m2

Szoba 25.00 m2
Szoba 13.00 m2

Konyha 13.00 m2
Kamra, Éléskamra,

Spájz 3.00 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési
mód

Építés éve
Ingatlan

típ.
Alapterület
Telekterület

Szobák

Rezsi költ.
Belső

állapot
Külső

állapot
Fűtés
Klíma

Parkolás

Tájolás

Villany

Víz

Gáz
Telefon

Internet

Csatorna

https://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zirci_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zirc
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91ris-hegy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bakony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zs%C3%A1ktelep%C3%BCl%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=83_106-os_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/82-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Borzav%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Feny%C5%91f%C5%91
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