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Rustig gelegen eengezinswoning in Hlavice nabij
Boheems Paradijs (ID 1593)
Kc 2690000
€ 101509

Deze rustig gelegen eengezinswoning ligt in het dorp Hlavice
op een perceel grond van 1.076 m². Hlavice is een Tsjechische
gemeente in de regio Liberec en maakt deel uit van het district
Liberec. Hlavice telt 208 inwoners. Op de begane grond
bevinden zich de hal, een ruime woonkamer, een keuken, een
badkamer met ligbad en toilet en toegang tot de kelder. Op de
eerste verdieping zijn er twee slaapkamers en toegang tot de
zolder. De woning heeft een gedeeltelijk souterrain. De woning
heeft een grote tuin en goede toegang tot Ceský Dub waar u de
nodige voorzieningen vindt. Op basis van keramiekvondsten in
de parochietuin wordt aangenomen dat Hlavice is ontstaan bij
de overgang van de 11e naar de 12e eeuw. Net als de
omgeving behoorde Hlavice sinds het midden van de 12e eeuw
waarschijnlijk tot het benedictijnse klooster Hradišt? . De eerste
schriftelijke vermelding van het dorp was in 1352. Sinds 1358
was er een houten parochiekerk met een parochiewoning in
Hlavice.

Woon oppervlakte

250 m²

Grond oppervlakte

1.076 m²

Staat v/h goed

Goed

Soort:

Vrijstaande woning

Adres:

463 48 Hlavice,
Tsjechië

Regio:

Liberecky

Plaats:

Hlavice

Verwarming:

Electrisch

Elektra:

Ja

Water:

Lokale bron

Afvoer:

Septic

ID nummer:

1593

Extra informatie
Cesky Dub ligt ongeveer 20 km ten zuidoosten van de stad Liberec en ligt hier aan het zuidelijke
gedeelte van de kam van de berg Jested met haar prachtige uitzichttoren.
De berg Jested met een bijzondere zendmast is een fijne bestemming voor een dagtrip. Naast een
prachtig uitzicht kunt u hier in een panoramisch restaurant een lekker hapje eten. De stad Liberec heeft
een gezellig centrum met vele winkels en restaurants, een aquacentrum en een dierentuin. Het prachtige
natuurgebied het Boheemse Paradijs met vele stoere kastelen zoals Hruba Skala en Trosky en
rotsformaties ligt binnen een klein uur rijden.
In de omgeving kunt u prachtige wandelingen maken.
Wintersportgebied Bílá ligt midden in de prachtige rivierenvallei Bílý Potok. Hier worden jaarlijks
Tsjechische en Europese skicompetities gehouden. Alle pistes van dit gebied beschikken over
sneeuwkanonnen en worden dagelijks geprepareerd. De zuidelijke pistes en één noordelijke piste zijn
verlicht, waardoor je ook ’s avonds kunt skiën. Voor de langlaufers zijn er zowel in het noorden (30 km)
als in het zuiden (20 km) loipes geprepareerd. In Bílá kun je gratis parkeren en vanuit Ostrava en
Ostravice rijden er ook bussen naar Bílá.
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