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Fraaie cottage in Mukodely bij Vroutek in
West-Bohemen (ID 1587)
 

 

Deze fraaie cottage ligt in het dorpje Mukodely bij Vroutek op
een mooie en rustige locatie, omringd door de natuur. De
woning ligt op een perceel grond van 1.297 m². Mukodely ligt in
de regio Ustecky. Ustecky's hoofdstad Usti nad Labem ligt op
ongeveer 73 km afstand van Mukodely. De afstand van
Mukodely naar de hoofdstad Praag van is ongeveer 74 km
hemelsbreed. Het is een stenen huis op een glooiend terrein en
uitermate geschikt als recreatiewoning. Er is een terras van 76
m², op de begane grond bevinden zich de woonkamer,
slaapkamer met toegang tot het terras, de keuken, een
badkamer met toilet en de hal. Er is ook een garage en een
kelder en een ruime zolder. Tegenover het huis ligt nog een
gedeelte grond dat voornamelijk gebruikt wordt voor het
parkeren van max. 4 auto's. In het nabijgelegen dorp Vroutek
vindt u alle voorzieningen zoals een school, postkantoor,
gemeentehuis, supermarkt en restaurant. Vroutek is een
Tsjechische stad in de regio Ústí nad Labem, en maakt deel uit
van het district Louny. Vroutek telt 1.971 inwoners. De stad ligt
in West-Bohemen, zes kilometer ten zuidwesten van
Podbo?any, aan de rechterkant van de beek Podhora in de
zuidoostelijke uitlopers van het Duppau-gebergte bij de
overgang naar het Rakonitz-berggebied. In het zomerseizoen is
Vroutek de locatie voor verschillende openluchtmuziek- en
culturele evenementen. De grootste evenementen zijn het Rock
for Churchill openluchtfestival, de Motorcycle Rally, de
Jakubské Summer en de Church Night.  

 

Kc 
€

Woon oppervlakte 76 m²

Grond oppervlakte 1.297 m²

Staat v/h goed Goed

Soort: Vrijstaande woning

Adres: Mukod?ly, 441 01
Vroutek, Tsjechië

Regio: Ustecky

Plaats: Mukodely, Louny

Verwarming: Lokaal elektrisch

Elektra: Ja

Water: Lokale bron

Afvoer: Septic

ID nummer: 1587

mailto:info@giantrealestate.nl




Extra informatie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

