Chata pod Tatrami
Gimnazjalna 1/I piętro/206, 34-500 Zakopane
tel.+48 606 701 770 fax.
e-mail:chatapodtatrami@gmail.com
www.nieruchomoscizakopane.com.pl

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

CHA-DS-391

Standard

4

Rodzaj

sprzedaż

Garaż

brak

Lokalizacja

Zakopane

Okna

nowe drewniane

Dzielnica

Harenda

Instalacje

wymienione

Ilość pokoi

5

Powierzchnia działki [m2]

1700.00

Pow. całkowita [m2]

220.00 m²

Rodzaj domu

wolnostojący

Ilość kondygnacji

3

Powierzchnia użytkowa [m2]

220

Cena

970000.00 PLN

Stan budynku

do remontu

Cena/m2

4409.09

Podpiwniczenie

nie

Status

aktualna

Ogrodzenie działki

siatka

Imię i nazwisko

Chata pod Tatrami

Rok budowy

1965

Telefon komórkowy

+48 18 201 33 00

Telefon

606701770

E-mail

chatazakopane1@gmail.com

Opis
Plac zabaw

nie

Gaz

jest

Woda

tak - miejska

Dojazd

asfalt

Ogrzewanie

własne dla budynku

Alarm

nie

Winda

nie

Drzwi antywłamaniowe

nie

Ilość kondygnacji

3

Prąd

jest

Kanalizacja

miejska

Drewniany dom jednorodzinny w stylu regionalnym z 1942 roku
położony na obszernej, płaskiej działce przy drodze asfaltowej w
okolicy Harendy.
Nieruchomość po częściowym remoncie - wymienione fundamenty,
dach (Corona), na pierwszym piętrze odnowiony korytarz oraz ściany.
Na parterze znajdują się 2 obszerne pokoje, nowa łazienka (po
remoncie) oraz kuchnia do wykończenia.
Pierwsze piętro to 3 duże sypialnie - w jednej z nich przygotowane
miejsce na łazienkę - oraz dodatkowo, na korytarzu, miejsce na
jedną dużą lub 2 mniejsze łazienki.
Duże poddasze do adaptacji oraz stajnia/obora przylegająca do
budynku do przebudowy (pokoje/apartamenty).
Przed budynkiem miejsce na bardzo duży ogród.
Ogrzewanie: piec kaflowy + nowy komin z możliwością zamontowania
kominka. Możliwość podłączenia budynku do sieci gazowej.
Wszystkie media: wodociąg, kanalizacja, EE.
Nieruchomość z potencjałem inwestycyjnym - po rozbudowie idealnie
nadająca się do prowadzenia usług hotelarskich (wynajem
pokoi/apartamentów). Świetna lokalizacja - bardzo blisko
popularnego wyciągu narciarskiego "Harenda". Do centrum 5-10 min.
Zapraszamy do obejrzenia nieruchomości za pośrednictwem naszego
Biura!

Mapa
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Pomieszczenia
Ilość pokoi

5

Podłogi pokoi

drewniana

Rodzaj kuchni

jasna z oknem

Typ łazienki

z kabiną prysznicową

Zdjęcia

