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Prodej bytu 3+1, 63 m2, DV, Rasošky (okres Náchod), ul. Rasošky - exkluzivně

Prodej bytu 3+1 Rasošky
ČÍSLO ZAKÁZKY: 211185 TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Rasošky (okres Náchod), Rasošky

Prodej bytu 3+1 Rasošky

Nabízíme k prodeji byt 3+1 v Rasoškách o celkové podlahové ploše
63m2. Byt se nachází ve 2.NP zděného bytového domu o 4
jednotkách. 

Základní dispozice bytu: 
Vstupní chodba se vstupem do každého z pokojů, obývací pokoj s
balkonem, jídelna, kuchyně s komorou, koupelna s vanou,
samostatné WC, dětský pokoj.

V bytě byla před cca 10 lety zrekonstruována koupelna a wc, včetně
elektroinstalace a výměny plynového kotle.
K bytu náleží dva sklepy. K užívání je v domě společná prádelna a
kolárna. Jedná se o hezké udržované a klidné místo s příjemnými
sousedy v domě. Byt je ve družstevním vlastnictví - SBD Náchod. 

Veškerá občanská vybavenost je jen pár minut chůze od domu.
Hned u domu jsou potraviny a dětské hřiště. Dále mateřská škola a
základní škola do 5. stupně, hospoda a fotbalové hřiště. Pravidelně
se zde konají místní kulturní akce. 
Rasošky se nachází 17km od Hradce Králové a pouhých 5km od
Jaroměře. Autobusy do Hradce Králové i Jaroměře jezdí každou
hodinu.

Pro více informací a domluvení prohlídky prosím kontaktujte
makléřku.

CENA: (za nemovitost) 2 490 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Dispozice bytu 3+1
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Číslo podlaží v domě 2

Celková podlahová plocha (m2) 63

Druh objektu cihlová

Stav objektu velmi dobrý

Vlastnictví družstevní

Vybavení balkon
sklep

Topení Lokální - plynové

Doprava

silnice
MHD
autobus
příměstská doprava

Voda dálkový vodovod

Plyn Zaveden

Občanská vybavenost

Škola
Školka
Zdravotnická zařízení
Pošta
Supermarket
Kompletní síť obchodů a služeb
Restaurace
Místní úřad
Kulturní zařízení
Koupaliště

Nemovitost nabízí

Bidli reality, a.s.
Jindřišská 889/17
Nové Město
110 00 Praha 1
 

Realitní makléř

Adéla Galovičová
Mobil: 774 110 007
info@bidli.cz
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