Eladó Ház
Budapest, II. Kerület

Eladó Ház - Budapest, II. Kerület
Alapterület:

374 m²

Hálószobák:

5

Fürdőszobák:

3

Flott ID: 24389

Emelet:
Állapot:

Jó állapotú

Erkély:

Terasz

Fűtés:

Gáz cirkó

Van lift:

Nem

Panoráma:

erdőre, hegyre

Bútorzat:

Klasszikus

Garázs:

2 garázs

Felújítás éve:
Közös költség: (nincs beállítva) Ft/hónap
Extrák:

Riasztó, Panoráma,
Légkondicionáló, Szauna, Külső
medence

Elbűvölő hegyvidéki környezetben, a II. kerületi
Nyék városrészben, páratlan hegyi panorámával
eladó ez a 2000-ben épült ingatlan, amely építészeti
megoldásaiban egy XIX. századi kisebb villa
stílusjegyeit vonultatja fel.
A dél-nyugati tájolású ikerház egy fákkal
körülölelt telken épült, amelyen egy gyönyörűen
parkosított kert került kialakításra. Az
ikerszomszédtól a kertet kerítés és hatalmas
sövényrendszer szeparálja el teljesen, biztosítva az
intim és háborítatlan tartózkodást a kertben, illetve
a teraszokon.
A háromszintes családi ház az alagsorral,
valamint a 40 m2 területű dupla garázzsal együtt
összesen 374 m2 alapterületű és két külső bejárattal
rendelkezik. Ezen kívül egy 95 m2-es panorámás
terasz is az ingatlan részét képezi.
A földszinti lakrész és a manzárd kialakítású
emeleti szint a kiváló természetes fényviszonyoknak
köszönhetően világos és négy hálószobájával és
rendkívül ízlésesen kialakított közösségi tereivel és
hatalmas teraszával egy nagy család teljes
kényelmét szolgálja.

470 000 000 Ft

Eladó Ház - Budapest, II. Kerület

Flott ID: 24389

A pinceszint a domborzati viszonyok miatt részben
szuterén, részben teljes értékű lakótérnek felel meg,
megközelíthető belülről lépcsőn keresztül illetve
külső bejáraton át a kültéri medence felől. 153 m2
alapterületével önálló lakrészként is kényelmesen
használható. Az ár tartalmazza a beépitett
bútorokat.
A prémium lokáció, a csodálatos természeti
környezet, a gondozott kert és a lakók
komfortérzetéről gondoskodó extrák következtében
az ingatlan igazán egyedi karakterrel bír, mind
magáncélra mind pedig befektetésre tökéletes
választás.
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Amennyiben további kérdése merül fel forduljon hozzám bizalommal.
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