
Balatonfelvidék szívében, Nagyvázsonyban ELADÓ egy 84 négyzetméteres
családi ház, 1111 négyzetméteres kert résszel!
"Nagyvázsony a Veszprém és Tapolca között húzódó 77-es főút mellett
helyezkedik el, a róla elnevezett medence közepén. Északon a 600 méterre
magasodó Kab-hegy, délen a Balaton-felvidék dombjai határolják. A
Vázsonyi-medence kőzetanyaga mészkő, de a bazaltfeltörések is elég nagy
területet foglalnak el, jól látható ez a Kab-hegy óriási bazalttakaróján. A
mészkő alól számos forrás tör elő, a község határát erdő övezi, a Balaton 14
kilométerre van a községtől. A falut keresztül szeli a Vázsonyi-Séd, amelynek
vize az Eger-vízen keresztül a Balatont táplálja."
KERESED ÚJ OTTHONOD? MEGTALÁLTAD!
Szeretnéd ott tölteni a mindennapjaidat, ahová mások kirándulni járnak?!
KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT!
A CASANETWORK VESZPRÉM Ingatlaniroda eladásra kínálja a 2030
referenciaszámú, nagyvázsonyi családi házat!
A ház jellemzői:
- A ház 1940-as években épült, falazata kő!
- Előnyös elhelyezkedése teljesen megfelelő minden korosztály számára!
- Tágas, világos terek, különnyíló szobák, konyhából egy tágas kamra nyílik!
- Fűtése: kályhával!
- Tetőszerkezete: fafödém!
- Fa tárolókkal a kertben plusz egy nyári konyhával!
-  A telken megtalálható minden ami állattartáshoz illetve gazdálkodáshoz
szükséges (kiépített ólak, gazdasági építmények) !
Nézzük meg még ma, ígérem hozzá segítem álmai otthonához! 
Közel a Balatonhoz autóval 10 pernyire, tömegközlekedéssel 15 perc alatt
elérhető! 
Hívjon, még ma! 
Tel.: 06 20 334 0399

Steppán Vanda
Vezető ingatlan-képviselő
+36203340399

vanda.steppan@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Előszoba 10.00 m2

Konyha + étkező 8.00 m2
Fürdőszoba + WC 5.00 m2

Nappali 24.00 m2
Szoba 14.00 m2
Szoba 18.00 m2

Kamra, Éléskamra,
Spájz 5.00 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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