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Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

MER-GS-1007

Rodzaj

sprzedaż

Lokalizacja

Łask (gw)

Dzielnica

Rokitnica

Pow. całkowita [m2]

638.00 m²

Cena

98000.00 PLN

Cena/m2

153.61

Status

aktualna

Imię i nazwisko

MERKURY NIERUCHOMOSCI

Telefon komórkowy

42 22-70-879

Telefon

500-008-025

E-mail

biuro@merkury.pl

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Pomieszczenia
Zdjęcia

Opis
Plac zabaw

nie

Alarm

nie

Winda

nie

Drzwi antywłamaniowe

nie

Łódź, Pabianice, Łask - dobry i szybki dojazd bez stania w korkach
(obwodnica S-14)
Posiadamy do sprzedaży nieruchomość rekreacyjną w malowniczej
okolicy - gm. Łask miejscowość - Ldzań /Rokitnica
Domek drewniany na wysokim fundamencie o pow. ok. 36 m. na
działce o pow. 638 m kw.
Zadaszony duży taras przed domkiem wyłożony terakotą
Położenie w lesie w malowniczej okolicy, unikalny mikroklimat, dojazd
drogą leśną
Opis pomieszczeń:
Parter – dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, duży zadaszony taras
przed domkiem, wyjście na taras z salonu
Media: prąd i woda ze studni głębinowej w domku
Wykończenie: podłogi – deski podłogowe i wykładzina, na ścianach i
suficie częściowo boazeria drewniana
Domek ładnie położony w terenie leśnym, korzystny mikroklimat, w
sąsiedztwie domy całoroczne i rekreacyjne, niedaleko rzeka i stawy,
malownicza okolica idealna na wypoczynek.
Działka o pow. ok. 638m kw w terenie zalesionym, zagospodarowana
i ogrodzona.
Zapraszamy do oględzin, konieczne wcześniejsze umówienie się
telefoniczne z nami na prezentację
Tel. 42 22-70-879; 500-008-025
INFORMACJE DODATKOWE
Prezentowana przez nasze biuro powyższa oferta nie jest ofertą
handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane o ofercie
mają jedynie charakter poglądowy, pochodzą one od Oferującego,
opierają się na dostarczonych prze niego dokumentach i
informacjach, w związku z czym może wystąpić niezgodność tych
danych z rzeczywistością. Biuro nie odpowiada za ewentualne
rozbieżności ze stanem faktycznym i prawnym. Informujemy, że
oferta może być w danym momencie nieaktualna. PROSIMY O
TELEFON !!!
Nr licencji pośrednika prowadzącego 1239.
Merkury Nieruchomości
Pabianice ul Zamkowa 50
42 22 70 879 500 008 025
biuro@merkury.pl
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