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Bez prowizji! Dwa domy w jednym godzinę od Krakowa

Cena

350 000 zł
2 692 zł/m2

JODŁOWNIK
Jodłownik

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki

130.00 m2 5 5 3

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Balkon

Mint Property ma przyjemność zaprezentować dom wolnostojący
znajdujący się w miejscowości Jodłownik, położonej na na trasie między
Wieliczką a Limanową.

Prezentowana nieruchomość to dwa domy wolnostojące
usytuowane na 8 arowej zagospodarowanej działce o planie
prostokąta.

Budynek główny z 1976 roku to trzykondygnacyjny dom z dwoma
niezależnymi wejściami. Drugi budynek to odrębny domek o
powierzchni zabudowy 30m2 w stanie deweloperskim z 1990 roku.

Nieruchomość usytuowana jest w drugiej linii zabudowy w odległości
500 m od Centrum gminy. Dojazd do domu drogą utwardzoną.

Nieruchomość główna o metrażu 100m2 składa się z:

Parter : salon, łazienka, kotłownia/pralnia, kuchnia, piwniczka

Piętro pierwsze z osobnym wejściem: wiatrołap, przedpokój, kuchnia,
łazienka, kącik gospodarczy, dwa pokoje

Piętro pierwsze z osobnym wejściem: wiatrołap, przedpokój, kuchnia,
łazienka, kącik gospodarczy, dwa pokoje

Piętro drugie: przedpokój, łazienka, kącik gospodarczy, trzy pokoje.

W budynku gospodarczym: przedpokój, łazienka, kuchnia oraz pokój.

Dom jest umeblowany i wyposażony w sprzęty AGD. Dom ogrzewany
piecem gazowym.

Media: prąd, gaz, woda, kanalizacja, telefon, internet.

Nieruchomość położona jest w zacisznym miejscu w otoczeniu domów
jednorodzinnych i pól.

Sklep i ośrodek zdrowia – 200 m, urząd gminy, poczta, apteka, szkoła -
400 metrów.

W bliskiej odległości liczne tereny rekreacyjne.

Dojazd do Krakowa - ok. 45 minut.

 

Dom jest ciekawą alternatywą dla osób szukających odmiany od zgiełku
miasta i przestrzeni życiowej z jednoczesnym zachowaniem bliskości do
wszystkich osiągnięć cywilizacyjnych.

Cena: 350 000 PLN

W przypadku zainteresowania ofertą pozostaję do Państwa dyspozycji,

Justyna Wilk

tel. 793 670 635

Dane agenta:
Mint_Archiwum Mint_Archiwum
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