
A CASANETWORK BALATONFÜREDI irodája eladásra kínálja a 2164-es
számú, kedvező áron megvásárolható SZŐLŐ területét NEMESGULÁCSON.
A CASANETWORK BALATONFÜREDI iroda által kínált NEMESGULÁCSON
található SZŐLŐ terület jellemzői:
- 4214 m2 gondozott, könnyű megközelíthetőségű TÁJPANORÁMÁS
SZŐLŐ terület ( a falutól 4-5 perc sétára található )

- 95 % -ban OLASZRIZLING és 5% SZÜRKEBARÁT fajtájú szőlővel telepített
- az ingatlan rendkívül jó ár-érték arányú ( 1163 .- Ft / m2 )!!

- Az olaszrizling a szőlőfélék (Vitaceae) családjába, a bortermő
szőlőkhöz (Vitis vinifera) tartozó olasz vagy francia eredetű elterjedt
szőlőfajta. Magyarországra Franciaországból került a 19. század közepétől,
és az egyik leggyakoribb fehérborszőlő lett. 
- a szőlőtőkék folyamatos fiatalításon estek át most átlagban kb. 15-20
évesek
- jelenleg a tulajdonos a területen évente 65-70 q termést tud
szüretelni ( amit a közeli borászat át is vesz )

- kiváló lokációban van a terület enyhén lejtős , tájpanorámás, erdő és falu
közeli 
- az ingatlan per és teher mentes , de kifüggesztés köteles
- NEMESGULÁCS kedvelt a turisták és az ingatlan vásárlók körében
- Mintegy 1000 lakosú település a Tapolcai-medence déli részén,
a Gulács nyugati tövében. A tájat ez a 393 méter
magas bazaltvulkáni tanúhegy uralja, nevezik cukorsüvegnek vagy magyar
Fuzsijamának is, melynek tetejére turistaút vezet. 1961-ig üzemelt itt
kőbánya, nyomát a hegy sebei őrzik.
- Amennyiben a 2165 -es számú a CASANETWORK BALATONFÜREDI iroda
által kínált NEMESGULÁCSON található SZŐLŐ vagy bármely a
kínálatunkban található INGATLAN felkeltette érdeklődését, hívjon a
megadott telefonszámon: 
06 20 378 3810
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Vezető ingatlan-képviselő
+36203783810
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%91l%C5%91f%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Borterm%C5%91_sz%C5%91l%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tapolcai-medence
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gul%C3%A1cs_(hegy)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bazalt
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