Poschodový dom pre veľkú rodinu, dokonalý pokoj NA TOKAJI v
obci Bara

43 000 €
Kraj:
Okres:

Košický kraj
Trebišov

Obec:

Bara

Druh:

Domy

Typ domu:
Typ:

Rodinný dom
Predaj

Úžitková plocha:

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Celková plocha:
Plocha pozemku:

aktívne

Kúpeľňa:

osobné

Počet kúpeľní:

pôvodný
1201 m2
1201 m

2

El. napätie:
Voda:
Garáž:

Počet poschodí:

3

Kanalizácia:

Počet izieb:

4

Materiál:

Balkón:

áno

Vykurovanie:

vaňa
1
230V
studňa a vodovod
áno
žumpa
iné
ústredné - pevné palivo

POPIS NEHNUTEľNOSTI
Hľadáte PRIESTRANNÝ dom, peknú prírodu, teplejšie podnebie, ÚRODNÚ PôDU, VINIČ, ale hlavne
pokoj od mesta? Navyše hľadáte VÝHODNÚ CENU a pekný pozemok na záhradkárčenie? Verím, že
táto ponuka je pre Vás ako stvorená.
Na predaj rodinný dom v obci Bara (Veľká Bara), ktorá sa nachádza 70 km od Košíc, 5 km od obce
Borša a 27 km od okresného mesta Trebišov. Iba 8 km sa nachádza Slovenské Nové Mesto, za ním
MAĎARSKÉ HRANICE a mesto Sátoraljaújhely so zaujímavosťou Zemplén kalandpark, TERMÁLNE
KÚPALISKO v SÁROSPATAK je vzdialené 20 km.
Dedinka je veľmi tichá, dokonalá na oddych a relax od mesta. Veľa možností na prechádzky a
turistiku v okolí. Je to TOKAJSKÁ VINOHRADNÍCKA OBLASŤ, zaujímavosťou je novo otvorené

vinárstvo GRAND BARI (penzión).
Poschodový rodinný dom bol postavený v roku 1972, stavebný materiál KVÁDER. Dom má na prízemí
PRIESTRANNÝ KUCHYŇU, izbu, letnú kuchyňu, špajzu, malú odkladaciu miestnosť, GARÁŽ a kotolňu.
Na poschodí sa nachádzajú 3 IZBY, kúpeľňa s vaňou + WC, malá odkladacia miestnosť, balkón,
podkrovie. SPOLU ŠTYRY IZBY.
Napojený na obecný vodovod, elektrinu, vlastná žumpa. KÚRENIE ÚSTREDNÉ kotlom na tuhé palivo,
taktiež kotol na elektrinu. Strecha je rovná, pozinkovaný plech. VLASTNÁ STUDŇA na polievanie
záhrady.
Nehnuteľnosť je v pôvodnom, no veľmi zachovalom a funkčnom stave. Za domom sa nachádza
hospodárska budova a veľmi dobre udržiavaná VINICA.
Pozemok je vo výmere 1201 m2 vhodný na pestovanie, hrozno, ovocné stromy.
VHODNÉ PRE VEĽKÚ RODINU na rekreáciu ako aj na trvalé bývanie.
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