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Prodej - Chaty a rekreační objekty číslo zakázky: prd0297

Prodej stylové chaty 3+1, 84m2, poz. 5102m2, Karlov, Stará Paka,
okres Jičín
50791, Stará Paka

9 390 000 Kč
za nemovitost
Cena je k jednání

Vyřizuje
Miloš Snak
GSM: +420 608 206 394
E-mail:
snak@progressreality.cz

Zastavěná plocha: 70 m2 Užitná plocha: 84 m2

Plocha parcely: 5102 m2 Druh objektu: dřevěná
Stav objektu: velmi dobrý Počet podlaží v objektu: 2
Umístění objektu: polosamota Elektřina: Elektro - 230 V; Elektro -

380 V
Voda: Voda - zdroj pro celý

objekt; Voda - dálkový
vodovod

Topení: Ústřední - tuhá paliva

Odpad: Kanalizace Energetická náročnost: G - Mimořádně
nehospodárná

POPIS NEMOVITOSTI: Nabízíme k prodeji nově postavenou, stylovou rekreační chatu s rozlehlými pozemky
5102m2 na polosamotě, na kraji obce Karlov - Stará Paka, v nádherné krajině Krkonošského podhůří s výborná
dostupnost do krkonošských skiareálů: Benecko 18km, Homole-Poniklá 22km, Herlíkovice 24km, Svatý Petr 38km,
stejně jako do Českého ráje: Trosky 29km, Prachovské skály 24km a další.
Skvělé podmínky pro cyklisty, nepřeberné množství cyklotras, turistických tras, houbařský ráj.
Chata o dispozici: terasa (11m2), veranda (9,42m2), obývací pokoj (24,71m2) + kuchyňský kout (cca 4m2), koupelna
(cca 4m2), ložnice (21,22m2), balkon (9,47m2) a ložnice v podkroví. Objekt je ve výborném stavu, vše zánovní, v
užívaní cca 10let, pouze sezoně užíváno. Kvalitní stavební provedení, pečlivě udržován, stylový interiér.
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Vytápění je na krbová kamna a po domě je připraven v případě potřeby dostatečně dimenzovaný rozvod na el.
přímotopy. Dům je připojen na obecní vodovod, odpad sveden do septiku.
K domu přiléhají vlastní rozlehlé pozemky s dalším potenciálem o velikosti cca 5000m2, svažité k východu a jihu.
Naprostý klid, v sousedství jediný dům ve vzdálenosti cca 40m.
Současně užíváno pro rodinnou rekreaci, k dispozici až 15 lůžek.
V případě zájmu o hypotéční úvěr, jsme připraveni vám velmi rychle pomoci s jeho vyřízením. Doporučujeme
prohlídku. Cena je k jednání.


