na sprzedaż

NOWOCZESNY DOM 50 M OD JEZIORA W
NOWOGARDZIE!
GOLENIÓW

1.150.000 PLN
8.846 PLN/m2
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130 m2

455 m2

www.romanowicz.pl

5 pokoi

2 łazienki

na sprzedaż

NOWOCZESNY DOM 50 M OD JEZIORA W
NOWOGARDZIE!
GOLENIÓW
Opis nieruchomości
Zapraszamy Państwa do Nowogardu, gdzie wśród ciszy i zieleni znajdziecie ten wyjątkowy
dom. Nic tu nie jest przypadkowe, każdy element wystroju jest przemyślany i pasuje do
całości. Wysokiej jakości wykończenie wnętrz łączy się tu ze stylem i smakiem, zastosowane
barwy są neutralne i nowoczesne.
Na parterze domu znajduje się przestronny salon wraz z jadalnią oraz otwarta kuchnia,
wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia (płyta indukcyjna, zmywarka, kuchenka,
piekarnik, lodówka). Z salonu wyjście na drewniany taras. Dodatkowo na tym poziomie mieści
się łazienka, kotłownia i garaż. W garażu automatycznie otwierana brama, w korytarzu duża
szafa wnękowa.
Na piętro prowadzą piękne, zaprojektowane na zamówienie schody drewniane oprawione w
szkło. Znajdziemy tu 4 pokoje oraz drugą łazienkę z wanną i prysznicem. Do każdego pokoju
przynależy balkon, dwa z nich wychodzą na jezioro, dwa na las. W cenę wliczone jest
umeblowanie.
W całym domu zainstalowano ogrzewanie podłogowe, budynek ogrzewany jest przez pompę
ciepła. W oknach zamontowano rolety antywłamaniowe, dom jest dostosowany do podłączenia
kamer monitoringu.
Uroczy ogród zdobią liczne nasadzenia, dodatkowym atutem jest podświetlana fontanna. W
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ogrodzie znajduje się system nawadniający.
Nowogard to prężnie rozwijające się miasto, doskonale skomunikowane tak ze Szczecinem jak
i Kołobrzegiem. Są tu szkoły, przedszkola, szpital oraz ośrodek kultury. Nie brakuje sklepów
oraz atrakcji rozrywkowych. Jednocześnie daleko tu do wielkomiejskiego chaosu, hałasu i
zanieczyszczeń. Dom oddzielony jest od ulicy pasem lasu, który gwarantuje ciszę i spokój. Jest
przyjemnie i przyjaźnie. Miasto daje ogromne perspektywy wraz z rozrostem Nowogardzkiej
Strefy Inwestycyjnej.
Termin wydania do ustalenia.
40 minut do Szczecina, 40 minut do Kołobrzegu.
Zapraszamy na prezentacje!
Kontakt:
Paulina Blatkiewicz
RENT-nieruchomości ROMANOWICZ
Telefon: 78 22 11 450
Oferta tylko w RENT!

Kontakt do maklera
PAULINA BLATKIEWICZ
+48 782 211 450
paulina.blatkiewicz@rent-romanowicz.pl
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Główna siedziba
RENT - nieruchomości ROMANOWICZ | ul. Rydla 66 | 70-783 Szczecin
biuro@rent-romanowicz.pl
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