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

Obiekt, 325 m2, Wisła

Cena: 1 500 000 1
4 615 1/m2

Obiekt na sprzedaż, Wisła

cena
1 500 000 1
4 615 1/m2

powierzchnia
325.00 m2

Opis oferty

Parametry oferty

Obiekt Pensjonatowy w Wiśle
Wisła do sprzedaży obiekt o powierzchni około 325m2, na działce o
powierzchni 1200m2.
Budynek z 1980 roku po całkowitym remoncie w 2015 roku.
Składa się z przyziemia w którym znajduję się obecnie mieszkanie
właścicieli około 80m2.
Mieszkanie składa się z dużego salonu z aneksem kuchennym, pokoju i
łazienki.
Na tym samym poziomie znajduje się kotłownia i duże pomieszczenie
około 50m idealne na saunę lub sale zabaw dla dzieci.
Na parterze znajdują się trzy pokoje umeblowane dla gości, 2-4
osobowe, wszystkie z łazienkami i kuchnia wraz z jadalnią.
Na piętrze znajdują się też trzy pokoje dla gości 2-6 osobowe w tym
studio wraz z aneksem kuchennym, wszystkie pokoje poosiadają tez
własne łazienki.
Budynek w dobrym stanie technicznym.
Na działce znajduje się plac zabaw dla dzieci, grill i parking na kilka
samochodów.
Ogrzewany jest budynek ekogroszekiem, ale jest tez przygotowana
instalacja na piec gazowy.
Media: prąd, gaz, kanalizacja, woda własna

Numer oferty

26316

Typ oferty

Obiekt

Rodzaj transakcji
Cena

Sprzedaż
1 500 000 1

2

Cena za m

4 615 1

Powierzchnia

325 m2

Miejscowość
Województwo
Lokalizacja

Wisła
Śląskie
.

Powiat

cieszyński

Gmina

Wisła

Media

woda miejska,
energia, gaz
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Obiekt znajduje się około 5 min od rynku Wisły ma piękny widok na
góry, skocznie w centrum.
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.
Wszelkie kopiowanie,dystrybucja,elektroniczne przetwarzanie oraz
przesyłanie
zawartości bez zezwolenia zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oferta specjalna biura WGN
Dzwoniąc pytaj o numer 263160063 systemu inetWGN

Przeznaczenie
Rok budowy
Dojazd
Materiał

inne
1980
asfaltowy
cegła

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