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Na predaj dvojgeneračný dom s upravenou
záhradou, pod lesom
Kúpna cena

Cena dohodou

Ponúkame na predaj veľký rodinný dom z 80-tych rokov. Lokalita vás očarí vidieckym charakterom a krásnou prírodou. Nech
vás neodradí názov obce - Hliník nad Hronom. Hliník nad Hronom sa nachádza na brehu Hrona v obklopení Štiavnických a
Kremnických vrchov, pohoria Tribeč, Vtáčnik a Pohronského Inovca v peknom tichom prostredí. V rozľahlých lesoch sa
nachádzajú početné cyklotrasy a turistické chodníky.
Veľký dvojgeneračný dom s krásnou udržiavaniu záhradou starostlivými majiteľmi ponúka viaceré možnosti.
Dom je vhodný pre väčšiu rodinu, či na prenájom, výhodou sú nízke náklady na bývanie a energie - 200,- na celý dom.
Dom je zariadený a ihneď obývateľný. Po menších stavebných úpravách sa dajú urobiť 2 samostatné plnohodnotné bývania,
prípadne tretie v podkroví. Podkrovná časť je už čiastočne zrekonštruovaná na ďalšie obytné miestnosti.
Navyše má skladovacie priestory v prízemí.
Na pozemku je samostatná garáž.
Za srdce vás chytí pekná, upravená záhrada.
Nájdete tu:
- skleník
- zeleninová záhradka
- bazén
- vínna pivnica
- altánok
- ovocné stromy
V neďalekej dostupnosti nájdete turistické zaujímavosti
- hrad Šášov - 12 min
- hrad Revište 9 min.

- kráľovské mesto Kremnica - 20 min.
- Banská Štiavnica - 25 min, historické mesto zapísané v medzinárodnom zozname UNESCO
- Hronský Beňadik - 1000 ročný kláštor - 20 min.
Kúpanie:
- Vyhne
- Sklené Teplice
- Tajchy v Banskej Štiavnici a Novej Bani
Lyžovanie a šport
- lyžiarske stredisko Skalka pri Kremnici
- miestne vleky v B.Štiavnici, Novej Bani
- vodácke základne a táboriská pri Hrone
- turistické a cykloturistické trasy
Výborná dopravná dostupnosť !
- Výjazd na R1
- Bratislava - 90 min.
- Banská Bystrica - 35min.
- Zvolen - 25 min.
Videoprezentácia:
https://youtu.be/kjl0Xuj1Y0c
Príďte sa presvedčiť, táto ponuka stojí za zváženie.

Typ

domy, rodinný

Telekomunikácie

telefon,
internet

Mesto

Hliník nad Hronom

Okres

Žiar nad Hronom

Vybavenie

Balkón
Pivnica
Podkrovný priestor
Garáž
Parkovacie miesto

Vlastníctvo

Osobné

Budova

Zmiešaná

Stav objektu

Pôvodný stav

Voda

na pozemku

Komunikácia

asfaltová

Plyn

na pozemku

Elektri

230 V,
400 V

Kúrenie

ústredné

Plocha úžitková

300 m2

Plocha zastavaná

129 m2

Plocha pozemku

918 m2

