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Prachtige blokhut in het dorp Bilý Potok in het
IJzergebergte (ID 1590)
Kc 10495000
€ 419800

Wij bieden te koop aan een prachtige blokhut van Canadees
ceder gelegen in het dorp Bilý Potok in het IJzergebergte in de
buurt van een beschermd natuurgebied. De woning ligt op een
perceel grond van 5.383 m². Bílý Potok is een dorp in de regio
Liberec, 12 km ten oosten van Frýdlant, in de vallei van de rivier
de Sm?dá in het IJzergebergte. Sm?dá, Bílý potok, ?erný potok
en Hajní potok stromen door het dorp. De woning heeft 96 m²
woonruimte en is gebouwd van Canadees cederhout, dat zeer
goed bestand is tegen regen en andere weersomstandigheden,
schimmel etc. Canadese ceder heeft goede thermische isolatie
eigenschappen en een lange levensduur. Op de begane grond
bevinden zich de entree, een volledig uitgeruste keuken, een
eethoek met open haard en een woonkamer, een badkamer en
toilet. Op de bovenverdieping is er een grotere slaapkamer en
een badkamer met toilet. Het dorp Bilý Potok biedt alle
voorzieningen. Dit is een ideale plek voor ontspanning en
sportactiviteiten. In de omgeving zijn er langlaufroutes, het
skigebied Swieradów-Zdrój met een skipiste van 2,5 km lang.
Zomertijden zijn ideaal voor bergbeklimmen, wandelen over
bewegwijzerde routes en voor het bezoeken van natuurlijke
bezienswaardigheden, zoals de waterval op de Cerny Potok
(19km), of het natuurpark van het Ijzergebergte (8 km). Verder
kunt u bezienswaardigheden in de omgeving bezoeken zoals
de burcht en het kasteel in Frýdlant (15 km), de dierentuin, het
technisch museum en het klooster in Liberec (30 km), de
uitkijktoren (19 km) of de beroemde zender op de berg Ješt?d

Woon oppervlakte

96 m²

Grond oppervlakte

5.383 m²

Staat v/h goed

Zeer goed

Soort:

Vrijstaande woning

Adres:

463 62 Bílý Potok,
Tsjechië

Regio:

Liberecky

Plaats:

Bilý Potok

Verwarming:
Elektra:

Ja

Water:
Afvoer:
ID nummer:

1590

(48 km).

Extra informatie
Bushalte op 158 m
Trein op 1.150 m
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