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Ruim familiehuis in Ceská Lípa gelegen in Macha
regio (ID 1588)
 

 

In Ceská Lípa bieden wij dit ruime familiehuis te koop aan,
gelegen in een aantrekkelijk gedeelte van de stad met een
omheinde tuin met een totale oppervlakte van 618 m². Ceská
Lipa maakt deel uit van het district Liberec, dat ligt in het
noorden van de Tsjechische Republiek en omvat de vier
districten - Tsjechische Lipa, Jablonec nad Nisou, Liberec en
Semily. De woning heeft een kelder en het dak is vernieuwd.
Op de begane grond bevinden zich de hal, de ingang naar de
kelder, een badkamer, een ruime woonkamer, een keuken met
bijkeuken en eetkamer met de mogelijkheid om Franse deuren
naar de tuin te maken. Op de bovenverdieping zijn er drie
slaapkamers waarvan een met toegang tot het balkon, een
kleine kast en toegang tot de zolder met de mogelijkheid om
een appartement te bouwen. Deze woning ligt op een erg
mooie lokatie en is een genot om in te wonen. Mácha Land is
een romantische regio in het zuiden van de stad ?eská Lípa.
Het toeristische centrum van de regio, het meer Máchovo
jezero, wordt omringd door de heuvels van Ralská pahorkatina
met sommige kasteelruïnes. De meest bekende van deze
ruïnes zijn Bezd?z en Ralsko. Het meer is een populaire
zomerbestemming, biedt verfrissing en ontspanning voor
duizenden bezoekers. Het ligt midden in de bossen met een
breed scala aan toeristische routes en fietspaden.

 

Kc 
€

Woon oppervlakte 210 m²

Grond oppervlakte 618 m²

Staat v/h goed Goed

Soort: Vrijstaande woning

Adres: ?eská Lípa,
Tsjechië

Regio: Liberecky

Plaats: Ceská Lípa

Verwarming: Lokaal elektrisch

Elektra: Ja

Water: Stadswatervoorzieni
ng

Afvoer: Openbare riolering

ID nummer: 1588
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