
A CASANETWORK BALATONFÜREDI irodája eladásra kínálja a 2152-es
számú, kiváló környezetben található befejezés előtt álló LOVARDÁJÁT
BALATONSZŐLŐSÖN.
A CASANETWORK BALATONFÜREDI iroda által kínált BALATONSZŐLŐSÖN
található LOVARDA jellemzői:
- BALATONSZŐLŐS központjához közel található külterületi ingatlan
7003 m2 terület nagysággal

- az ingatlanon található épület 1536 m2 vízzel és villannyal ellátott
szerkezetkész állapotban ( a szennyvíz emésztőbe kerül )

- az épület B-30-as téglából készült  a tetőszerkezet nyeregtető lemez
borítással ( nyílászárók fa és műanyag )
- könnyű megközelítése segíti a sokoldalú felhasználását 
- vállalkozásra vagy befektetésnek kiválóan alkalmas : lovardának,
raktárnak, szerelőcsarnoknak, műhelynek stb. 
- Balatonszőlős vonzáskörzetében ritka a hasonló adottságokkal bíró ingatlan
- rendezett tulajdoni háttér per és tehermentes ingatlan
- a tulajdonos a meglévő terveket a vevő rendelkezésére bocsájtja 
- Balatonszőlős kedvelt a turisták és az ingatlan vásárlók körében
- Balatonszőlős a Balaton-felvidéken, vagyis a Balaton északi
partján, Balatonfüredtől és a Tihanyi-félszigettől északra, a tótól 5-6
kilométerre fekvő kistelepülés. A Pécsely–Szőlős-medence keleti részén
elterülő falu.
- Amennyiben a 2152 -es számú a CASANETWORK BALATONFÜREDI iroda
által kínált BALATONSZŐLŐSÖN található LOVARDA vagy bármely a
kínálatunkban található INGATLAN felkeltette érdeklődését, hívjon a
megadott telefonszámon: 
06 20 378 3810

Ugrai András
Vezető ingatlan-képviselő
+36203783810

andras.ugrai@casanetwork.hu

tégla

gazdasági épület
1536m2

7003m2

 szoba: 10 db
építés alatt
felújításra
szoruló külső
vegyes tüzelés
parkolás
udvarban
délnyugati tájolás
bevezetve (230
Volt)
víz az épületben
szennyvíz derítő

Helyiség Terület
Csarnok 1250.00 m2

Fürdőszoba + WC 10.00 m2
Szoba 12.00 m2
Szoba 12.00 m2
Szoba 13.00 m2
Szoba 13.00 m2
Szoba 14.00 m2
Szoba 14.00 m2
Szoba 12.00 m2
Szoba 12.00 m2
Szoba 12.00 m2
Szoba 13.00 m2
Előtér 30.00 m2

Folyosó 55.00 m2
Folyosó 54.00 m2

Fürdőszoba + WC 10.00 m2

Hivatkozási szám: 163802152

Eladó gazdasági épület, Balatonszőlős

99 000 000 Ft

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton-felvid%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balatonf%C3%BCred
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tihanyi-f%C3%A9lsziget
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cselyi-medence
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