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Mooie vakwerkwoning in Malá Velen in het
Boheems Middelgebergte (ID 1596)
Kc 2450000
€ 94231

Deze mooie vakwerkwoning ligt in Souteské dat onderdeel is
van het dorp Malá Velen. Malá Vele? is een Tsjechische
gemeente in de regio Ústí nad Labem en maakt deel uit van het
district D??ín. Malá Vele? telt 445 inwoners. Malá Vele? ligt
ongeveer 8 kilometer ten zuidoosten van D??ín, 19 km ten
noordoosten van Ústí nad Labem en 74 km ten noorden van
Praag. De woning ligt in een rustig gedeelte aan de rivier de
Ploucnice in Souteské in het beschermde natuurgebied
Boheems Middelgebergte. De woning, die 150 jaar oud is,
bestaat uit twee verdiepingen en heeft in 1996 een
reconstructie ondergaan. Hierbij is het oorspronkelijke karakter
van de woning bewaard gebleven. Op de begane grond is er de
hal met een houten trap naar de eerste verdieping, de
woonkamer met open keuken, een slaapkamer, badkamer met
ligbad, toilet, wastafel en een pantry voor voedselopslag. Er is
een grote zolder die verbouwd kan worden tot nog meer
woongedeelte. De woning is verbonden met een bakstenen
gebouw van twee verdiepingen, bestaande uit een voormalige
korenmolen (nu houtopslag), een schuur en een zitgedeelte
buiten met een barbecue en een rokerij. ?eské St?edoho?í of
Boheems Middelgebergte is een gebergte in de
Noord-Bohemen, Tsjechië. Het gebergte is ongeveer 80 km
lang en het heeft een oppervlakte van 1,226 km². Het hoogste
punt is de berg Milešovka (836 m). ?eské St?edoho?í loopt door
de regio's Ústí nad Labem en Liberec. De bergen van het
Boheems Middelgebergte bestaan uit basalt.

Woon oppervlakte

100 m²

Grond oppervlakte

542 m²

Staat v/h goed

Goed

Soort:

Vrijstaande woning

Adres:

Sout?sky, 405 02
Malá Vele?,
Tsjechië

Regio:

Ustecky

Plaats:

Souteské, Malá
Velen, Decin

Verwarming:

Lokaal op vaste
brandstoffen en
electrisch

Elektra:

Ja

Water:

Gemeentelijk

Afvoer:

Riolering

ID nummer:

1596

Extra informatie
Malá Vele? ligt in het noorden van de Boheemse Centrale Hooglanden aan de linkerkant van de helling
van de Plou?nice-vallei. De Hlídka, 480 m stijgt naar het noorden, de Jedlová (491 m) naar het zuiden,
de Jedlová 530 m en de Velký Chlum 507 m) naar het westen en de Chlum naar het noordwesten 444. In

het noordwesten ligt het natuurmonument B?ezinské.
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