
pow. 300 m 8 pokoi 2 piętra 9 333,33 PLN/m

Miastko
Dom (Rezydencja) na sprzedaż za 2 800 000 PLN

2 2

Opis nieruchomości:

Na sprzedaż nietuzinkowa nieruchomość!

Posiadłość położona na wzgórzystym ponad 5 hektarowym obszarze
przypominającym Toskanie, na której obecnie znajdują się:

I Dom (około 150 m2) z basenem i ogrodem zimowym

II Dom (zaaranżowany z trzema indywidualnymi apartamentami)
(około 150 m2)

Stodoła (ok.300 m2), która idealnie nadaje się na aranżację miejsca
pod dalszy wynajem z fenomenalnym widokiem na starodrzew, sad
owocowy oraz staw, który może zostać przekształcony jako kąpielisko

Na działce znajduje się również budynek gospodarczy 

Nieruchomość idealnie sprawdzi się dla osób marzących o ucieczce z
dużego miasta na wieś, idealne warunki do prowadzenia
(agroturystyki, winnicy, prywatnej rezydencji, hodowli czy stadniny
koni itp.) z możliwością podziału na mniejsze działki budowlane.

Nieruchomość z ogromnym potencjałem.

Ogrodzony teren o powierzchni ponad 5,2 hektara na Kaszubach,
niedaleko miejscowości Miastko, w odległości 300-400 metrów od
pięknych jezior, jedno z nich zasługuje na szczególną uwagę ze
względu na jego charakter, jezioro Bobięcińskie Wielkie, jest
największym jeziorem lobielowym w Europie, posiada pierwszą klasę
czystości wody.

Okolica bardzo spokojna dom z dala od głównej drogi.

Nieruchomości po całkowitej przebudowie, domy ocieplone.

Dodatkowe informacje:

Numer oferty: IN645453

Umeblowanie: Tak

Sprzęt AGD: Tak

Typ kuchni: Zamykana z oknem

Balkon/taras: Tak

Miejsce postojowe: Tak

Typ miejsca
postojowego:

naziemne, garaż,

Piwnica: Tak

Pow. działki: 50 000 m2



Galeria zdjęć:

Wymienione okna wraz z oryginalnymi okiennicami
przypominającymi styl toskański. 

Nowa instalacja elektryczna oraz hydrauliczna. 

Teren wokół nieruchomości został wyłożony kostką brukową, dookoła
wszechobecna zieleń i śpiew ptaków.

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu.

Zapraszam również na prezentację.

Przedstawione powyżej propozycje nie stanowią oferty handlowej w
rozumieniu przepisów prawa, lecz mają charakter informacyjny.

Wszelkie dane dotyczące nieruchomości uzyskano na podstawie
oświadczeń Właściciela.

Dokładamy wszelkich starań, aby każda oferta była rzetelnie
sprawdzona i aktualna.











Zobacz galerię online:

KLIKNIJ
LUB
ZESKANUJ

Zobacz na interaktywnej mapie:

KLIKNIJ
LUB
ZESKANUJ

https://app.esticrm.pl/client/public/offer-gallery/19dafc6b0e875458f0c8392fb472d5fc
https://maps.google.com/?q=54.00260,16.98265
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