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Casă cochetă de 214 mp utili, cu curteCasă cochetă de 214 mp utili, cu curte
deosebită, grădini și anexe 600 mp, în zona Găriideosebită, grădini și anexe 600 mp, în zona Gării
de Nordde Nord

ID: ID: 65191CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 11.02.2022

Cartier: Cartier: Bariera Valcii
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 678€ 
Rata lunara: Rata lunara: 847,48 € 145.000€145.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Gigi MarinescuGigi Marinescu
Senior Broker Partner

+4 0351 455 333

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +40351455333
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- str. Brestei nr. 26, Craiova

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 5
Suprafata Suprafata teren: teren: 600.00 mp
Front stradal: Front stradal: 18 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 1

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 0
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 1
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
Vechime casa: Vechime casa: Veche

Destinatie: Destinatie: De locuit
Dotari: Dotari: Parțial mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Cărămidă
Tip acoperis: Tip acoperis: Tabla
Modalitate Modalitate vanzare:vanzare:
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

BLITZ vă propune o casă cochetă, cu o curte deosebit de îngrijită, plină de flori și verdeață, viță de vie și pomi
fructiferi, împreună cu o grădină de legume. Casa se află în cartierul Bariera Vâlcii, la 5 minute de mers pe jos de Gara
de Nord. Odată ce pășești în curte vei rămâne uimit de atenția la detalii și modul în care este întreținută. Casa este
compusă din 5 camere, o baie , două holuri, o bucătărie. Imobilul are un front stradal de 15 ml și un teren împrejmuitor
generos. Anexele frumos amenajate fac din această proprietate o bijuterie. Ele pot fi un avantaj pentru depozitare
sau alte destinații specifice unui om gospodar.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.64.6 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Casa perfectă în care să nu te plictisești, potrivită
pentru iubitorii de flori și verdeață.

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Craiova. © BLITZ. Agentie Imobiliara Craiova. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 8:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- str. Brestei nr. 26, Craiova

Responsabilitatea pentru corectitudinea si integralitatea informatiilor continute in ofertele agentiei apartine in exclusivitate proprietarilor
sau semnatarilor contractelor de intermediere, in calitate de furnizori ai datelor respective, SC Blitz Network SA neasumandu-si nici o
raspundere in acest sens, inclusiv cu privire la verificarea veridicitatii acestor informatii.


