PŁOŃSKI, SOCHOCIN
Cena:

OBIEKT NA SPRZEDAŻ

5 990 000 PLN

Powierzchnia:
2 700 m2

Typ obiektu:

obiekt/budynek

Stadnina koni wraz z hotelem i salą weselną!
Numer oferty

6663

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

5 990 000 PLN
2 700 m2

Powierzchnia
Cena za m2

2 219 PLN / m2

Opis oferty
Zapraszam do zapoznania się z niezwykłą ofertą na którą składa się:
1) willa o powierzchni użytkowej 255,64 m2. Na parterze reprezentacyjny wiatrołap, hol, piękna i przestronna kuchnia, jadalnia, salon z
kominkiem i wyjściem na taras. Z tarasu można podziwiać konie .....; wc, apartament małżeński z własną łazienką i garderobą. Na piętrze:
salonik kąpielowy oraz trzy przestronne sypialnie.
2) trzy stanowiskowy garaż wolnostojący o powierzchni 63,15 m2
3) budynek agroturystyczny/hotel o powierzchni 452,20 m2. Na parterze znajduje się sala bankietowa z kominkiem, w pełni wyposażona
kuchnia (przystosowana, posiadająca wszelkie odbiory). Idealne miejsce na organizację wesel, przyjęć okolicznościowych. Na piętrze: 10
pokoi dwuosobowych, każdy z łazienką.
4) stajnia z andresolą o powierzchni 364,90 m2.
5) kryta ujeżdżalnia z nawodnieniem o powierzchni 902,14 m2.
6) place do jazdy konnej , padoki, płyta gnojowa i biologiczna oczyszczalnia ścieków
7) wiata drewniana o powierzchni 92,84 m2.
8) wiata drewniana okrągła z krytą karuzelą dla koni o powierzchni 200,03 m2
9) wiata drewniana okrągła z lonżownikiem o powierzchni 200,03m2.
10) stalowy zbiornik p.poż o pojemności 205 m3.
Całość obiektu pięknie zadbana ciekawą roślinnością. Zamontowano automatyczne nawadnianie i oświetlenie. Do obiektu prowadzą dwie
drogi dojazdowe oraz dwie bramy. Właściciel wyposażył nieruchomość we własny agregat prądotwórczy oraz własny zbiornik na gaz propan
butan.
Nieruchomość idealna jako inwestycja. Posiada wiele możliwości: idealne miejsce na wesela, komunie, imprezy okolicznościowe, szkolenia....
Można zbudować spa, prowadzić kolonie, obozy konne.
Polecam!!!
Zapraszam do oglądania.

Opiekun oferty Olga Kyshynska, tel. 880 112 341 , e-mail: olha.kyshynska@vp.pl
Informacje zawarte powyżej nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Więcej ofert na stronie biura
:www.arkadianieruchomosci.com.plGodziny pracy biura pn-pt 10.00-18.00 g oraz na KAŻDE życzenie po wcześniejszym umówieniu się.***
Oferujemy bezpłatną konsultację sprawdzonego doradcy kredytowego oraz aktywną pomoc w uzyskaniu korzystnego kredytu
hipotecznego!
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Olga Kyshynska

olha.kyshynska@vp.pl

880 112 341
Arkadia Nieruchomości Zakroczymska 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

