
A Balatontól 10 perc sétára lévő iker nyaraló eladó  Balatonalmádiban!  
A CASANETWORK BALATONALMÁDI eladásra kínálja a 1541-es számú, kiváló
lokációval rendelkező nyaralóját. 
A CasaNetWork által kínált hétvégi ház jellemzői:
- boltok a közelben, intézmények, kiváló infrastruktúra
- az ikernyaralófél 360 négyzetméteres telken helyezkedik el, saját víz-, gáz-
, villanyórával
- az ingatlan 1 éve teljesen teljes ráncfelvarráson esett át, új villany-,
vízvezeték rendszer, új nyílászárók, burkolatok kerültek a házba
- külön bejáratú nagyobb része tetőtér beépítéses,  2+1 szobából,
konyhából, fürdőszobából áll, másik része teljesen elszeparálva 1
szoba+fürdőszoba.
- romantikus kertje ápolt, és három déli fekvésű, napsütötte terasz tartozik
hozzá (+21 m2)
- 6 m2-es vadonatúj fa tárolója kiválóan alkalmas a kerti bútorok,
szerszámok tárolására
- az épület további bővítésére korlátozott mértékben van lehetőség- hétvégi
ház besorolású, igény szerint át lehet minősíteni lakóházzá
- a Balatont imádó családoknak, és mindenkinek ajánlom! Balatonalmádi
kedvelt idegenforgalmi célpont, önt is várja pihenésre alkalmas miliőjével! 
Szeretné minél közelebb érezni magához a Balatoni habokat, ne habozzon,
keressen fel! 
Amennyiben a 1541-es számú a CasaNetWork által kínált iker nyaraló , vagy
bármely a kínálatunkban található ingatlan felkeltette érdeklődését, hívjon a
+36 20 378 1766-os telefonszámon.
Irodánk az ingatlan vásárlással összefüggő teljes körű ügyvédi, ill. díjmentes,
bank semleges hitelügyintézéssel áll rendelkezésére.
CasaNetWork -  A civilizált ingatlanértékesítés artériája!

Kósa Eszter
Vezető Ingatlan-képviselő
+36203781766
eszter.kosa@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Nappali 15.00 m2
Konyha 3.00 m2

Fürdőszoba + WC 3.50 m2
Lépcsőház 2.50 m2

Terasz 10.50 m2
Szoba 11.00 m2
Szoba 6.00 m2

Közlekedő 2.00 m2
Erkély 4.50 m2
Szoba 14.00 m2

Fürdőszoba + WC 4.00 m2
Terasz 6.00 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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