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Ceská Lípa, Czech Republic

Fraaie vakwerkwoning in Cvikov in Noord-Tsjechië
(ID 1602)
Kc 2500000
€ 100000

Deze fraaie vakwerkwoning is gelegen in het dorp Cvikov.
Cvikov is gelegen in het Tsjechische noorden nabij het Luzicke
gebergte en de Ješt?d heuvelrug. Cvikov maakt deel uit van de
provincie Liberec en valt onder het district Ceská Lípá. Grotere
plaatsen in de buurt zijn Novy Bor en Ceská Lípá. De woning
dateert oorspronkelijk uit de vorige eeuw en is gerenoveerd
voor wat betreft de elektriciteit, water, afval, vloeren, ramen en
de badkamers. De woning heeft twee verdiepingen en op de
begane grond bevinden zich een ruime hal, een grote
woonkamer die gereed is om een nieuwe keuken te plaatsen,
een slaapkamer en badkamer. Op de bovenverdieping bevindt
zich nog een grote woonkamer en een atrium (open ruimte in
het midden). De verwarming moet nog aangelegd worden. De
woning ligt op een perceel grond van 458 m² en is mooi
gelegen. Cvikov ligt in de uitlopers van het Luzicke gebergte in
een verlenging van de vallei van de Boberský potok
(Boberbach). De stad werd gebouwd op een oude handelsroute
die vanuit Centraal Bohemia via ?eská Lípa naar Zittau
leidde. Noord-Tsjechië is een geschikte vakantiebestemming
als u in uw vrije tijd graag beweegt. Het karakter van het
landschap hier wordt gekenmerkt door Krušné hory
(Ertsgebergte), Jizerské hory (IJzergebergte) en Lužické hory.
De rotscomplexen worden beschouwd als echte
natuurschatten. Prachtige decors wachten op u in het Nationaal
Park ?eské Švýcarsko (Tsjechisch Zwitserland) in de
romantische streek van ?eský ráj (Boheemse Paradijs). Het

Woon oppervlakte

94 ²

Grond oppervlakte

458 m²

Staat v/h goed

Goed

Soort:

Vrijstaande woning

Adres:

Van?urova, 471 54
Cvikov, Tsjechië

Regio:

Liberecky

Plaats:

Cvikov

Verwarming:

Nee

Elektra:

Ja

Water:

Lokale bron

Afvoer:

Openbaar riool

ID nummer:

1602

maakt niet uit of u fietst, skiet of alleen ontspannen wandelt met
een rugzak en een broodje, altijd kunt u een adembenemend
uitzicht verwachten.
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