
Eladó központközeli családi ház Felsőörsön!

A CasaNetWork Balatonalmádi Ingatlaniroda eladásra kínálja a 1596-
os referenciaszámú központközeli felsőörsi családi házát!

A központközeli felsőörsi családi ház jellemzői: 
-  90 nm. lakótér +  24 nm. garázs és tároló + 13 nm. terasz 
 - elhelyezkedése: Felsőörs közkedvelt, folyamatosan fejlődő, ugyanakkor
élhető Balaton parti település, közel a megyeszékhelyhez, és a nyüzsgő
Balatonfüredhez
 - praktikusan eltervezett, egyedi hangulatú élettér: nagy terasz, veranda
hangulatú konyha-étkező, nappali, kettő hálószoba, fürdőszoba és kiszolgáló
helyiségek 
 - remek adottságú, bájos udvara  újratervezése után valódi romantikus
kertté válhat
 - a családi ház részleges rekonstrukción már átesett; jelenleg is felújítás
alatt áll
 - az újjáépítés  keretén belül  számos lehetőség nyílik egy kellemes, meghitt
otthon megvalósítására; vagy a jelen kor igényeihez alakítva, kivételes
stílusú, egyedi  nyaralóként is újjászülethet
 - az ingatlan a tulajdoni lapon kivett lakóház, udvarként szerepel
 - kitűnő lehetőség állandó lakhatásra vagy nyaralónak, illetve
befektetésnek 
 - rendezett tulajdonviszonyú

Amennyiben a 1596-os számú, a CasaNetWork Ingatlaniroda által hirdetett
felsőörsi családi ház, vagy bármely a kínálatunkban található ingatlan
felkeltette érdeklődését, kérem hívjon a megadott telefonszámon! 
Schultheisz Brigitta  + 36 20 250 4403

Schultheisz Brigitta
Vezető ingatlan-képviselő
+36202504403

brigitta.schultheisz@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Szoba 13.40 m2
Szoba 14.40 m2
Szoba 22.50 m2

Fürdőszoba 5.50 m2
Fürdőszoba 6.00 m2

WC 3.00 m2
Konyha + étkező 15.00 m2

Kazánház 10.00 m2
Garázs 24.00 m2
Terasz 13.00 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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