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Royale gezinswoning ter renovatie in Kerhartice in
Noord-Tsjechië (ID 1584)
 

 

Deze royale gezinswoning ligt in Kerhartice, een klein dorp aan
de noordelijke rand van ?eské st?edoho?í ongeveer zes
kilometer van ?eská Kamenice. In 2011 waren er 118 inwoners.
De woning dient gerenoveerd te worden en ligt op een ruim
perceel van 3.324 m² dat geschikt is voor de bouw van nog een
woning. De woning is vrijstaand en was oorspronkelijk een
boerderij, er zijn twee verdiepingen en er is geen kelder. Op de
eerste verdieping is er een hal, toilet, een badkamer in
uitvoering, een keuken, een werkplaats, de berging en de
stookruimte. Achteraan is de ingang naar de binnenplaats. Op
de tweede verdieping zijn er vier kamers, een kleedkamer,
badkamer, toilet, hal en loggia. De woning is aangesloten op de
gemeentelijke watervoorziening. De renovatie is gestart in 2015
maar deze is helaas niet voltooid. De woning is zeer interessant
vanwege de ligging in een beschermd landschapsgebied en
biedt volop rust en privacy. De stad ?eská Kamenice is gelegen
in het noorden van Bohemen, ongeveer 20 km ten oosten van
Decin. Het is gelegen in de vallei van de Kamenice, de laatste
zijrivier van de Elbe op Tsjechisch grondgebied. De stad wordt
beschermd door de ruïnes van kasteel Kamenice gelegen op de
Castle Hill in het zuiden en door de massale basaltrots, bekend
als de Naald door zijn vorm, in het noorden. De
schilderachtigheid van de landschappelijke schoonheid van de
regio ?eská Kamenice komt door de ligging op de grens van
drie beschermde natuurgebieden: Labské piskovce, ?eské
St?edoho?í en Lužické gebergte.

 

Kc 
€

Woon oppervlakte

Grond oppervlakte 3.324 m²

Staat v/h goed Renovatie
gewenst

Soort: Vrijstaande woning

Adres: Kerhartice, 405 02
?eská Kamenice,
Tsjechië

Regio: Ustecky

Plaats: Kerhartice, Decin

Verwarming: Lokaal op vaste
brandstoffen

Elektra: Ja

Water: Gemeentelijk

Afvoer: Septic

ID nummer: 1584
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