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23-05-2023
Numer oferty: 16003

Dom 520m na dużej działce. Konary gm. Mogilany

Cena

3 300 000 zł
6 346 zł/m2

KONARY
Królowej Polski

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki

520.00 m2 0 0 0

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Balkon
 Parking

MINT Property ma przyjemność zaprezentować niezwykłą
nieruchomość, położoną w malowniczej okolicy - 20 km na południe od
Krakowa, 3 km od Zakopianki (Trasy 7), 10 km od obwodnicy Krakowa
(trasy A4).

Ten wspaniały zespół dwóch domów z dodatkowymi zabudowaniami
usytuowany jest na działce o łącznej powierzchni 13000 mkw.
Nieruchomość znajduje się na wzniesieniu, skąd rozpościera się
niesamowity widok na zieloną okolicę oraz góry. W pogodne dni można
napawać się widokiem Tatr.

Całość składa się z:
- Domu o powierzchni ok. 320 m kw. z przestronną kuchnią, salonem,
jadalnią, gabinetem, Na piętrze domu znajdują się 4 sypialnie, 3 łazienki
oraz garderoba. Zainstalowany odkurzacz centralny oraz w sprzęty AGD
wysokiej jakości.

- Domu o powierzchni ok. 200 m kw. z obszernym salonem, aneksem
kuchennym, jadalnią. Na piętrze znajdują się 3 sypialnie, 2 łazienki,
garderoba, przestrzeń do wypoczynku.

Oba domy wykonane są w nowoczesnym stylu, dachy kryte dachówką.
Ogrzewanie domów gazowe.

W przyziemiu pomiędzy domami znajduje się duża hala garażowa o
powierzchni ponad 200 m kw. mogąca pomieścić kilka samochodów lub
zostać zaadoptowana na zakład produkcyjny.
W dachu hali umieszczono szklane świetliki zapewniające dużą ilość
naturalnego światła.

W okolicy przystanek komunikacji miejskiej.

Nieruchomość znajduje się w idealnej lokalizacji zapewniającej szybki
dojazd do Krakowa oraz z łatwym dostępem w góry. Miejsce zapewnia
ciszę i spokój, oraz ma ogromny potencjał dla osób ceniących sobie styl
życia blisko natury, w niedalekiej odległości od aglomeracji miejskiej
oraz dla tych którzy myślą o prowadzeniu własnego biznesu w miejscu
zamieszkania.

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Dane agenta:
Mint_Archiwum Mint_Archiwum

mint_archiwum@mintproperty.pl


