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Eengezinswoning ter renovatie in Líšný in het
Boheems Paradijs (ID 1597)
 

 

In het dorpje Líšný staat deze eengezinswoning te koop. Líšný
is een Tsjechische gemeente in de regio Liberec en maakt deel
uit van het district Jablonec nad Nisou. Líšný telt 270 inwoners.
De woning ligt op een perceel grond van 328 m². De woning
dient gerenoveerd te worden maar men is reeds begonnen met
de wederopbouw. Er zijn nieuwe kunststof ramen en de
badkamer is in aanbouw. Op de begane grond is er de hal, de
onafgemaakte badkamer, het toilet en twee kamers die geschikt
zijn als woonkamer en keuken. Op de bovenverdieping is er
een grote ruimte met de mogelijkheid voor twee of drie kamers.
Er is tevens een kelder aanwezig. De woning is rustig gelegen
en is goed te bereiken via een asfaltweg. Jablonec nad Nisou
ligt in het IJzergebergte op een hoogte van ongeveer 500
meter. Het terrein is heuvelachtig, met een bergklimaat. De stad
is midden in het groen gebouwd, in een brede vallei gevormd
door de rivier de Nisa. Momenteel wonen er ongeveer 45.000
inwoners in de stad. Architectonisch gezien is het een jonge
stad, de grootste welvaart kwam er pas aan het einde van de
19e en het begin van de 20e eeuw. Hier vindt men onmisbare
sporen van art nouveau, functionalisme en neorenaissance. Het
is nog steeds waar dat Jablonec nad Nisou een stad van glas
en juwelen is.  

 

Kc 
€

Woon oppervlakte 130 m²

Grond oppervlakte 328 m²

Staat v/h goed Renovatie
gewenst

Soort: Vrijstaande woning

Adres: 468 22 Líšný,
Tsjechië

Regio: Liberecky

Plaats: Líšný

Verwarming:

Elektra: Ja

Water: Lokale bron

Afvoer: Aansluiting mogelijk
op gemeentelijke
riolering

ID nummer: 1597
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Extra informatie

Bushalte op 208 m

Trein op 50 m
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