Interesse in dit object?
00 420 731 564 071
info@giantrealestate.nl
Castolovice 40, 47001
Ceská Lípa, Czech Republic

Nette eengezinswoning in Habartice nabij Boheems
Zwitserland (ID 1595)
Kc 1590000
€ 60000

Deze nette eengezinswoning ligt in Habartice op een perceel
grond van 488 m². Habartice is een Tsjechische gemeente in
de regio Liberec en maakt deel uit van het district Liberec.
Habartice telt 472 inwoners en ligt dicht bij de grens met
Duitsland en Polen. De woning heeft een gedeeltelijk
souterrain, vijf kamers, de hal, een woonkamer, een keuken,
bijkeuken en een zolderruimte. De ramen zijn dubbele houten
kozijnen en de vloeren zijn gemaakt van planken en
betontegels. De woning wordt verwarmd door een lokale kachel
op vaste brandstof. De woning is rustig gelegen en de
omgeving is perfect voor wandelingen en uitstapjes. De tuin is
geheel omheind en hier staan enkele bomen. Alle openbare
voorzieningen bevinden zich in de nabije omgeving. Habartice
ligt op ongeveer 10 km van Frýdlant. De stad Frýdlant ligt aan
beide oevers van de rivier Sm?dá en vormt een natuurlijk
centrum van de gehele landuitloper. Ze ontstond en groeide uit
in de schaduw van de gelijknamige burcht, die de landelijke
weg naar Lausitz bewaakt had. Het is een stad waar bijna elk
straatje getuige is van een roemrijke geschiedenis.

Woon oppervlakte

160 m²

Grond oppervlakte

488 m²

Staat v/h goed

Goed

Soort:

Vrijstaande woning

Adres:

463 73 Habartice,
Tsjechië

Regio:

Liberecky

Plaats:

Habartice

Verwarming:

Lokaal op vaste
brandstoffen

Elektra:

Ja

Water:

Lokale bron

Afvoer:

Septic

ID nummer:

1595

Extra informatie
Boheems Zwitserland ligt in het noorden van Tsjechie, vlak bij de grens met Duitsland. De Tsjechische
benaming is ?eské Švýcarsko. Het ligt enigszins op de route van en naar het Reuzengebergte en het is
dan ook een aanrader om de twee te combineren in een vakantie. Wat Boheems Zwitserland bijzonder

maakt zijn de bijzondere kalksteen rotsformaties, bossen en rivieren.
Er zijn twee mooie kloven in Boheems Zwitserland die dicht bij elkaar liggen. Het gaat om Tichá Sout?ska
en Divoká Sout?ska. Deze kloven zijn alleen per boot te verkennen. De boten vertrekken vanuit Mezná,
dicht tegen Hrensko. Een bezoek aan de kloven is een must wanneer u in het Boheems Zwitserland
vertoeft.
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