
A CASANETWORK BALATONFÜREDI irodája eladásra kínálja a 2160-as
számú, ERDŐSZÉLI , TÁJPANORÁMÁS CSALÁDI HÁZÁT KAPOLCSON.
A CASANETWORK BALATONFÜREDI iroda által kínált KAPOLCSON található
CSALÁDI HÁZ jellemzői:
- az épület bontásra vagy komolyabb felújításra szorul
- a terület 1823 m2 belterületi 30%-os beépíthetőséggel ,
megengedett legnagyobb építmény magasság 4,5 m

- a telek besorolása FL-IV-K

- erdőszéli és örök tájpanorámás rendkívül jó lokációban található 
- az erdei hangulatú ingatlanon több koros fa is található 
- összközművesíthető ingatlan a terület közelében minden közmű
megtalálható

- könnyű megközelíthetősége miatt CSALÁDI HÁZ , NYARALÓ építését is
lehetővé teszi
- befektetésnek , vállalkozásnak is kiváló lehetőséget biztosít (
limitált lokációja miatt )

- rendezett tulajdonosi háttér azonnal megvásárolható 
- KAPOLCS kedvelt a turisták és az ingatlan vásárlók körében 
- A Művészetek Völgye fesztivál minden évben július végén, augusztus
elején mintegy egy héten át tart. A rendezvények között színházi előadások,
komoly-, nép- és világzenei koncertek, irodalmi estek és délutánok,
kiállítások és mesterségek bemutatása szerepel.
- A település a Káli-medence Tájvédelmi Körzetben, a Balaton-felvidéki Eger-
patak völgyében (a kapolcsiak a patakot régi magyar szóval Sédnek nevezik)
fekszik.
- Amennyiben a 2160 -as számú a CASANETWORK BALATONFÜREDI iroda
által kínált KAPOLCSON található CSALÁDI HÁZ 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
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Helyiség Terület
Előtér 12.00 m2

Fürdőszoba + WC 8.00 m2
Konyha + étkező 17.00 m2

Szoba 15.00 m2
Szoba 18.00 m2

Hivatkozási szám: 163802160

Eladó családi ház, Kapolcs

39 900 000 Ft

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1li-medence
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton-felvid%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eger-v%C3%B6lgye
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