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KRÁSNY SLNE?NÝ POZEMOK NA VÝSTAVBU RD PRI GOLFOVOM
REZORTE

169 900 €

O ponuke
Lokalita: Ve?ká Lomnica
Ulica:
Maklér
Arvin & Benet
E-mail: info@arvinbenet.sk
Telefón:

02 / 555 655 55

Popis

Arvin & Benet ponúka na predaj pozemok vo Vysokých Tatrách pri golfovom rezorte.
Pozemok sa nachádza v stále viac ob?úbenej a vyh?adávanej obci Ve?ká Lomnica, ?oho najlepším dôkazom je záujem a výkup pozemkov v tejto
oblasti z radu známych a úspešných Slovákov.
Priamo na pozemok sú dovedené všetky inžinierske siete, a taktiež je zabezpe?ené aj "in rem" právo vjazdu.
Pozemok:
Pozemok sa nachádza na ulici Pod lesom, pri?om disponuje všetkými inžinierskymi sie?ami priamo na pozemku a úplne novou príjazdovou
cestou, ktorá obsluhuje predmetnú ulicu.
Pozemok je rovinatý a slne?ný, jeho výmera je 50 x 22 m² a disponuje ideálnym obd?žnikovým rozložením.
Pozemok je ur?ený na výstavbu rodinného domu.
Príjazdová cesta nás privádza priamo k pozemku, ktorý je vykolíkovaný a zostáva iba na novom majite?ovi, ?i sa rozhodne uzavrie? ho za ú?elom
zvýšenia súkromia, alebo nechá pozemok „dýcha?“ a spolupracova? s okolitou prírodou Tatranského národného parku.
Lokalita:
Pozemok sa nachádza v tesnom dotyku s vyh?adávaným wellness hotelom International a 27 jamkovým prvotriednym golfovým rezortom Black
Stork. Obec Ve?ká Lomnica zastrešuje potrebné služby a ob?iansku vybavenos?. Letisko ?i aquapark v Poprade sú vzdialené iba 15 minút jazdy
autom, podobne ako ob?úbené rodinné atrakcie Dinopark v Novej Lesnej alebo Tricklandia v Starom Smokovci. Na Štrbské pleso sa preveziete
príjemným prostredím Vysokých Tatier za polhodinku.
Cena: 169 900 eur
Výmera: 1 098 m²
Kompletné sprocesovanie kúpy nehnute?nosti vrátane zabezpe?enia financovania a iných náležitostí zabezpe?uje Arvin & Benet, ?iže celý proces je
plynulý a bez starostí.
Cena je kone?ná a zah??a poplatky a servis spojený s prevodom nehnute?nosti.

Galéria

Viac informácií o ponuke nájdete na našich webových stránkach:

https://www.arvinbenet.sk/ponuka-nehnutelnosti/634/krasny-slnecny-pozemok-na-vystavbu-rd-pri-golfovom-rezorte

