
Home » Craiova » Vanzari case » Nord » Casă de vacanță de 200 mp utili, piscină, lac cu ponton, 6000 mp, Florești

Casă de vacanță de 200 mp utili, piscină, lac cuCasă de vacanță de 200 mp utili, piscină, lac cu
ponton, 6000 mp, Floreștiponton, 6000 mp, Florești

ID: ID: 75293CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 08.07.2022

Cartier: Cartier: Nord
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.200€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.402,73 € 240.000€240.000€

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: 6000.00 mp
Front stradal: Front stradal: 14 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 1

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 1
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 0
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 3
Vechime casa: Vechime casa: Veche

Destinatie: Destinatie: De locuit, De vacanță
Dotari: Dotari: Parțial mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Semifinisat
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 propune spre vânzare o proprietate deosebită în Florești cuprinsă din casă D + P + E de 200 mp utili, piscină de
24 mp, lac de 700 mp cu ponton, platformă betonată pentru teren de tenis de câmp, padocuri pentru căței (2 + 2),
terasă etajată placată cu piatră de munte și mini - cascadă, 3 foișoare, grătar, solar, vie și pomi fructiferi. Dacă îți
dorești o casă de vacanță unde să te poți relaxa în weekend pescuind, jucând un tenis cu prietenii sau pur și simplu
admirând natura și bucurându-te de liniște într-un cadru feeric atunci hai la Florești! Faci maxim 15 minute din oraș și
îți poți lua prietenii tăi patrupezi cu tine, iar vara te răcorești în piscină și la foișor, alături de familie și prieteni.
Proprietatea necesită anumite lucrări de amenajare, iar casa nu este integral finisată la interior.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.64.6 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

O foarte bună oportunitate pentru o casă de
vacanță deosebită, într-o zonă liniștită, dar aproape
de oraș, cu posibilități de agroturism.

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.


