Dům se zahradou a výhledem na moře, Veliko Brdo, Chorvatsko

ID nemovitosti CHAK321
Město Veliko Brdo
Typ Dům / Samostatný
Plocha 71 m2
Dispozice 4+kk
Ložnice 3
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Zařízen Zařízeno

Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Samostatný
Cena 250 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout dům se zahradou a otevřeným výhledem na moře v obci Veliko Brdo (nedaleko Makarské) ve Splitské oblasti v
Chorvatsku. Dům o ploše 101 m2 má dvě nadzemní podlaží a stojí na pozemku o rozloze 331 m2, přičemž velikost zahrady zabírá 230 m2. V
přízemí domu se nachází komora (30 m2) jakožto úložný a odkládací prostor. V prvním patře máte apartmán vhodný k pronájmu. Naleznete v
něm tři ložnice, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, dvě koupelny a velkou terasu (27 m2) s výhledem na moře. Zde je i venkovní
sprcha a odkládací místo pro lehátka. Apartmán je klimatizovaný a v každém pokoji je stropní větráček. Zahrada o rozloze 230 m2 je plně
upravena pro výsadbu všech plodin, se zavlažovacím systémem a veškerým potřebným kultivačním zařízením, stejně jako 3 bazény na hnůj a
kompost. Na pozemku jsou hrozny, fíky a třešně, které hojně plodí. Kůlna/přístřešek o velikosti 27 m2 má elektřinu, vodu a odvod odpadních vod
a je rozdělena na dvě části, část pro chov králíků a část pro chov drůbeže, s veškerým potřebným vybavením a nářadím. Parkovat dva automobily
můžete na vyhrazeném venkovním místě. Máte i možnost nadstavby jednoho podlaží a dostatek místa pro výstavbu bazénu na pozemku. Dům je
ideální pro zemědělskou turistiku a dobře zavedený v pronájmu, ideální pro každého, kdo si chce užít klid a pohodu. Vzdálenost k moři a pláži je
přibližně 1,7 km.
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