Kamenný řadový dům jen 10 m od moře, Kaštel Gomilica, Chorvatsko

ID nemovitosti CHBL11843
Město Kaštel Gomilica
Typ Dům / Řadový
Plocha 19.71 m2
Dispozice 2+kk
Ložnice 1
Zahrada Ne
Parking Venkovní veřejné

Stav nemovitosti Po rekonstrukci
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 1868
Zařízen Nezařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Řadový
Cena 140 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout kamenný řadový dům jen 10 m od moře ve městě Kaštel Gomilica ve Splitské oblasti v
Chorvatsku. Dům o celkové ploše 74 m2 stojí na pozemku o rozloze 70 m2. Byl postaven v roce 1868 a poslední renovace
proběhla v roce 2015. Prodává se částečně renovovaný a nezařízený. Dům sestává z prvního a druhého patra a z podkroví.
Celkem dvě obytné jednotky (dva pokoje a jedna koupelna). Obytná plocha nacházející se v prvním patře zahrnuje pokoj a
předsíň, celková užitná plocha 19,71 m2. Náleží jí koupelna s toaletou před vstupem do obytného prostoru o velikosti 1,32 m2
a terasa v prvním patře před vchodem do obytného prostoru o ploše 4,56 m2. Obytný prostor, jenž se nachází ve druhém patře,
sestává z pokoje a předsíně o celkové ploše 19,97 m2 a náleží mu terasa ve druhém patře před vstupem do obytného prostoru
o velikosti 6,13 m2, schodiště mezi prvníma druhým patrem (2,79 m2) a prostor pod střechou nad druhým patrem o ploše 20,01
m2. Dům je orientovaný na jižní stranu a vybavený elektrickým topením, je napojený na vodovodní řád a elektřinu. Výška
stropu: 2,5 m. Nemovitost se hodí k pronájmu. Veškerou občanskou vybavenost máte v blízkosti. Vzdálenost do centra města je
zhruba 200 m, k pláži asi 50 m a k moři přibližně již zmíněných 10 m (1. řada).
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