WGN Ustroń
Ogrodowa 1, 43-450 Ustroń
Telefon: 691 95 19 31
Adres e-mail: biuro@wgn-nieruchomosci.pl

Dom - wolnostojący, 450 m2, Wisła

Cena: 1 550 000 1
3 444 1/m2

Dom - wolnostojący na sprzedaż, Wisła

cena
1 550 000 1
3 444 1/m2

powierzchnia
450.00 m2
powierzchnia
dz.1225.00 m2

liczba pokoi
8

Opis oferty

Parametry oferty

NIERUCHOMOŚĆ Z POTENCJAŁEM
Wisła do sprzedaży pensjonat po remoncie o powierzchni 450 m2 na
działce o powierzchni 1280 m2.
Budynek z przełomu lat 60/70 w 2013 roku przeszedł kapitalny remont.
Wykonany z bardzo dobrych materiałów. Wybudowany z cegły i pustaka
Maxa,ocieplony,dach pokryty blachą miedzianą,
Media; prąd,woda,gaz,kanalizacja. Ogrzewanie gazowe/piec
Viessmann/instalacja grzewcza wykonana w miedzi.
Dodatkowo internet i telefon.
Pensjonat składa się z 8 pokoi o wysokim standardzie z
łazienkami,wyposażone w meble i TV.Niektóre z nich posiadają również
kominki /pokój trzy osobowy,dwa pokoje typu studio (sypialnia + pokój
dzienny) dwu lub czteroosobowe,dwa pokoje dwu osobowe z kominkami
( jeden z nich w stylu góralskim),trzy pokoje dwu osobowe
standard/,aneks kuchenny dostępny dla klientów,duża świetlica jadalnia
z aneksem kuchennym dostępna dla gości,duża kuchnia wyposażona w
windę gospodarczą daje możliwość uruchomienia własnego wyżywienia
dla klientów,w pełni wyposażona sauna.
Do dyspozycji gości pozostaje ogród w którym znajduje się duża altana z
grillem, a także wyodrębnione miejsce na organizowanie ognisk.

Numer oferty
Typ oferty

25125
Dom - wolnostojący

Rodzaj transakcji
Cena

Sprzedaż
1 550 000 1

2

Cena za m

Liczba pokoi
Powierzchnia
Powierzchnia działki
Miejscowość

3 444 1
8
450 m2
1 225 m2
Wisła

Województwo

Śląskie

Lokalizacja

Głębce

Powiat

cieszyński
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WGN Ustroń
Ogrodowa 1, 43-450 Ustroń
Telefon: 691 95 19 31
Adres e-mail: biuro@wgn-nieruchomosci.pl

Bardzo ładnie położony z pięknym widokiem na góry.
Wisła oferuje wiele kilometrów pieszych szlaków, licznych wyciągów
narciarskich oraz kilkunastu kilometrów tras zjazdowych. Centralne
położenie Wisły daje możliwość zwiedzania okolicznych miejscowości
Koniakowa, Szczyrku, Ustronia,Cieszyna czy Bielska. Dla spragnionych
wrażeń są do dyspozycji parki linowe, quady, tory gokartowe, paintball,
łucznictwo oraz wiele innych atrakcji.
POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU.
ROZMAWIAMY PO ANGIELSKU,NIEMIECKU,WŁOSKU.
Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie
są ofertą handlowa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
ART.66KC, mają tylko charakter informacyjny i reklamowy, a zawarte w
niej informacje mogą ulec zmianie.
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim
Grupy WGN.
Wszelkie kopiowanie,dystrybucja,elektroniczne przetwarzanie oraz
przesyłanie
zawartości bez zezwolenia zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oferta specjalna biura WGN
Dzwoniąc pytaj o numer 251250063 systemu inetWGN

Gmina

Wisła

Media

woda miejska, gaz

Przeznaczenie
Ogrzewanie
Dojazd
Stan wykończenia
Materiał

mieszkalny
CO gazowe, kominek
asfaltowy
wysoki standard
cegła

Kontakt do agenta
Mariola Teszler-Wróbel
Telefon: 691951931, 691951931
ustron@wgn.pl
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