Dom w stylu angielskim
Rzeszów 260 m2/ 6
pok./działka 1100.00 m2
Nr oferty:
Rodzaj nieruchomości:

domy

Typ:

sprzedaz

Województwo:

podkarpackie

Miejscowość:

Rzeszów

Cena nieruchomości:

1250000 PLN

Cena za 1 m2:

4807 PLN

Powierzchnia:

260.00 m2

Powierzchnia działki:

1100.00 m2

Liczba pięter:

1

Liczba pokoi:

6

OPIS OFERTY

Ten piękny i komfortowy dom, w całości wykończony cegłą klinkierową, wybudowany
według indywidualnego projektu, położony jest w jednej z najbardziej prestiżowych,
spokojnych dzielnic Rzeszowa, zaledwie kilku minut od centrum miasta. Swoją ?angielską?
elegancją wzbudza wyjątkowe zainteresowanie. Zbudowany na 11 arowej działce, z
najlepszej jakości materiałów, według najwyższych standardów, został idealnie
wkomponowany w otoczenie, a pięknie zagospodarowany, zadbany oraz oświetlony ogród
z różnorodną ozdobną roślinnością i alejkami stanowi odpowiednie tło i dopełnienie. Cała
powierzchnia terenu ogrodzona jest solidnym klinkierowym ogrodzeniem z drewnianymi
akcentami, wystylizowanym na czasy klasyczne. Prosty układ funkcjonalny sprawia, że
mieszka się w nim komfortowo i wygodnie. Dom podzielony jest na strefy: - rekreacyjnogospodarczą, będącą na po-ziomie ?1, obejmującą wyposażoną siłownię oraz kotłownię z
pomieszczeniem gospodarczym, - dzienną, znajdującą się na parterze i nocną, która jest
na piętrze. Cześć dzienną stanowi przestronny salon z kominkiem, jadalnią oraz
atrakcyjnie położona, półotwarta i komfortowa kuchnia ze spiżarnią. Okna i drzwi
balkonowe salonu wychodzą na ogród. Na parterze wygospodarowano także miejsce na
dodatkowy pokój - sypialnię z własnym pokojem kąpielowym i garderobą oraz oddzielną
WC. Na półpiętrze odnajdziemy duży, jasny gabinet z dużym półokrągłym oknem
skierowanym w stronę wejścia. Część sypialna domu została zaprojektowana na piętrze,
którą tworzą trzy wygodne sypialnie, duża łazienka doświetlona poziomymi oknami z
komfortową wanną, oraz sporych rozmiarów antresola. Dodatkowo z dwóch sypialni
przewidziano wyjście na spory, zadaszony balkon. W lewym skrzydle budynku mieści się
dwustanowiskowy garaż z bezpośrednim wejściem do domu. Poza miejscami garażowymi
są jeszcze dodatkowe miejsca parkingowe na podjeździe przed garażem. Dom z uwagi na
swój elegancki styl w znaczący sposób wyróżnia się w sąsiedztwie.

UDOGODNIENIA
Internet
Telewizja kablowa
Telefon
Klimatyzacja
Kominek
Jacuzzi
Szkoła
Przedszkole
Przychodnia
Sklepy
Centrum handlowe
Kort tenisowy
Basen
Przystanek autobusowy
Wykończone i umeblowane
Biska odległość od centrum

LOKALIZACJA OFERTY
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