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Prachtige eengezinswoning in Svojkov nabij Ceská
Lípa (ID 1594)
Kc 4500000
€ 169811

Deze prachtige en ruime eengezinswoning ligt in het plaatsje
Svojkov op een perceel grond van 1.425 m². Svojkov is een
Tsjechische gemeente in de regio Liberec en maakt deel uit van
het district ?eská Lípa. Svojkov telt 151 inwoners. Het dorp
Svojkov ligt ongeveer 6 km ten zuidoosten van Nový Bor. Op de
begane grond is er een keuken, eetkamer met woonkamer,
badkamer met douche en toilet, de hal en onder de trap naar de
eerste verdieping is er een kamer met bergruimte. Op de
begane grond bevindt zich tevens een inpandige garage. Op de
eerste verdieping zijn er vier ruime slaapkamers waarvan er
twee met elkaar verbonden zijn. Er is een tweede badkamer
met een hoekbad en toilet. De woning heeft thermische isolatie
van de buitenmuren en de ramen en toegangsdeuren zijn
voorzien van dubbel glas. Aan de zuidwestgevel is een
buitenterras met een houten pergola en naast het terras is de
ingang naar de technische ruime waar de cv-ketel staat. Het
perceel is omheind met een draadhek en er is een tuinvijver.
Svojkov ligt in de nabijheid van het Lausitzergebergte, dat vele
wandel- en fietsmogelijkheden biedt. In zuidelijke richting liggen
de meren Holanské rybníky en het Mácha-meer, dat vooral in
de zomer populair is. Op 6 km afstand ligt Ceská Lípa. Een
grote en mooie stad met een gezellig en divers centrum. Hier
vindt u alles. Probeert u zeker eens het eten bij Moravanka op
het grote plein. Zeer uitgebreide kaart en erg lekker!! In Ceská
Lípa zitten de gigantische supermarkten HyperNova en de
Interspar. Een grote bouwmarkt (de OBI) is hier ook aanwezig.

Woon oppervlakte

135 m²

Grond oppervlakte

1.425 m²

Staat v/h goed

Zeer goed

Soort:

Vrijstaande woning

Adres:

Svojkov, Tsjechië

Regio:

Liberecky

Plaats:

Svojkov, Ceská
Lípa

Verwarming:

Lokaal op gas en
elektrisch

Elektra:

Ja

Water:

Lokale bron

Afvoer:

Septic

ID nummer:

1594

Tevens vindt u in Ceská Lipá een mooi overdekt zwembad met
een mooie glijbaan.

Extra informatie
De geschiedenis van het dorp is vooral verbonden met de burcht Svojkov, die in de veertiende eeuw
werd gebouwd in opdracht van de heren van Chlum en Svojkov. Het dorp telt verschillende typische
volkshuizen. Verder is er de St.-Wenceslaskapel, in het nabijgelegen Modlivý d?l is een in de rotsen
uitgehouwen kapel. Ook de ruïne van de burcht Svojkov is een bezichtiging waard.
Svojkov ligt in de nabijheid van het Lausitzergebergte, dat vele wandel- en fietsmogelijkheden biedt. In
zuidelijke richting liggen de meren Holanské rybníky en het Mácha-meer, dat vooral in de zomer populair
is.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

