Novostavba, luxusný veľkometrážny apartmán pod rozhľadňou
v Terchovej

390 000 €
Kraj:
Okres:

Žilinský kraj
Žilina

Obec:

Terchová

Ulica:

Pod Skalkou 1363/1

Druh:

Byty

Typ bytu:

4-izbový byt

Typ:

Predaj

Úžitková plocha:

173 m2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Celková plocha:
Úžitková plocha:
Poschodie:
Kúpeľňa:

aktívne

Parkovanie:

vlastné vyhradené

firemné

Zariadenie:

zariadený

novostavba

Materiál:

348 m

2

Zateplený objekt:

173 m

2

Terasa:

prízemie
áno

Terasa plocha:
Vykurovanie:

Ytong
áno
áno - 1
25 m2
vlastné - plyn

POPIS NEHNUTEľNOSTI
3D obhliadka na adrese: https://my.matterport.com/show/?m=B1KFBEKTgZZ
Prajeme Vám skvelý deň a dovoľujeme si ponúknuť na predaj nový, plne zariadený apartmán
s terasou a vlastným pozemkom.
Apartmán sa nachádza priamo v obci Terchová pod rozhľadňou Terchovské srdce. Bol vybudovaný
a zariadený vo vysokom štandarde s ohľadom na maximálny komfort bývania.
Ku komfortu prispieva nie len otvorená dispozícia, moderné technické vybavenie a zariadenie v štýle
horskej chaty, ale tiež bezproblémový prístup po asfaltovej ceste, parkovanie na vlastnom pozemku

priamo pred vstupom do apartmánu a terasa situovaná nad potokom s výhľadom na okolité hory.
Nehnuteľnosť je určená pre najnáročnejšiu klientelu a náležite k tomu môžete z našej strany
očakávať tiež špičkový a kompletný servis pri kúpe nehnuteľnosti.

Stačí vidieť. Stačí skúsiť.

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára, alebo na nižšie uvedenom tel. čísle a dohodnite si
termín nezáväznej obhliadky.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Dispozícia: 4 + + izbový byt (+ technická miestnosť, jedáleň, šatník, pracovný priestor atď.)
Úžitková plocha: byt 173 m2,
Terasa: 25m2
Pozemok: 150m2
Stav nehnuteľnosti: Novostavba
Kúrenie: podlahové + radiátory. Možnosť voľby plyn – elektrina
Zateplenie: áno
CENA:
- cena 390.000 Eur
LOKALITA a OKOLIE:
Obec Terchová sa teší veľkej návštevnosti. Priamo obec a jej okolie národného parku Malá Fatra
a Vrátna dolina ponúkajú 280 kilometrov turistických a cyklistických trás a množstvo atrakcií ako
napr. Lanovku, ktorou sa vyveziete do výšky 1400 metrov nad morom a spustíte sa do doliny na
Lyžiach, alebo sa v lete prejdete Hrebeňom malej Fatry. Terchová Vám jednoducho zostane v srdci.
Viac o živote v obci na

terchova.sk

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Marek Mikuš
0902 437 083
marek.mikus@salemproperty.sk

