Eladó Családi ház, 300 m2, 746 m2 telek, Balatonalmádi
159 000 000 Ft

3 szintes, BALATONI ÖRÖK PANORÁMÁS ház Balatonalmádiban
strandtól 10 perc sétára eladó
A közel 300 m2-es hasznos alapterületű ház egy szuterén szintből, egy
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Az Ön kapcsolattartója:

földszintből és egy tetőtéri szintből áll. A szuterén és a földszint KÜLÖN
BEJÁRATTAL is rendelkezik, így akár teljesen különálló lakórészként is
funkcionálhat. a tetőtér és a földszint igény esetén egy ajtóval külön
választható, így 3 KÜLÖN LAKÓSZINTET kapunk. A szuterén szintre egy valóban
nagy teraszon keresztül léphetünk be, ahol 2 szoba, konyha, fürdő, külön WC

Csordás János
Irodavezető
+36 20 460-0796
csordas.janos@bankmonitor.hu

található, valamint 3 külön tároló helyiség van. Ezekből akár egy szauna, pihenő,
edzőterem rész alakítható ki.
A földszinten egy NAGYON TÁGAS, VILÁGOS NAPPALI van, egy méretes
étkező, konyha kamrával, fürdő, külön WC, egy hálószoba és a GARÁZS
található. A nappalit hűtő-fűtő LÉGKONDICIONÁLÓ teszi még komfortosabbá. A
földszinti részt KÖRBEN EGY NAGY TERASZ rész veszi körbe, ahonnan szétnézve
GYÖNYÖRŰ BALATONI PANORÁMÁBAN gyönyörködhetünk.
A tetőtéri részben három hálószoba, egy konyha, külön WC és a fürdőszoba
van. Mindhárom szoba erkélyre nyíló. Két hálószobából szintén a pazar balatoni
panoráma tárul elénk. A ház fűtéséről Vaillant gázkazán gondoskodik
PADLÓFŰTÉSSEL, a meleg vizet villanybojlerek biztosítják.
Az udvar örökzöldekkel parkosított, a garázs és a bejárat előtti rész TÉRKŐVEL
BURKOLT.
A strand, bevásárlási lehetőségek, iskola pár perc sétára elérhető. Mind
LAKÓINGATLANNAK, mind NYARALÓNAK, KIADÁSRA, BEFEKTETÉSNEK egyaránt
kitűnő választás.
Nézze meg az ingatlanról készült virtuális sétát is!
Az iroda informatikai hátterét az Ingatlan Forrás biztosítja. -- Tel.: 06-1/414-0667, www.ingatlanforras.hu, info@ingatlanforras.hu
földszint: https://my.matterport.com/show/?m=2gZB49AdTYy

