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Túžite po vlastnom pozemku, výbehu pre psa a chcete mať levandule v predzáhradke? Dostatok súkromia,

životného priestoru a dobrú dostupnosť do mesta? Ponúkame Vám modernú 4 izbovú samostatne stojacu

novostavbu rodinného domu s garážou. Nachádza sa v obci Nižný Orlík. Je to kľudná, tichá lokalita neďaleko

mesta Svidník.

Očarí Vás vzdušné a priestranné bývanie s nadštandardnou rozlohou až cca 200 m2. Dom je zaradený do

energetickej triedy A0 vďaka tomu, že je dom napojený na rekuperáciu. Interiér je rozvrhnutý na dvoch

nadzemných podlažiach. 

Túžite po vlastnom pozemku, výbehu pre psa a chcete mať levandule v predzáhradke? Dostatok súkromia,

životného priestoru a dobrú dostupnosť do mesta? Ponúkame Vám modernú 4 izbovú novostavbu

rodinného domu aj s garážou. Nachádza sa v obci Nižný Orlík. Je to kľudná, tichá lokalita neďaleko mesta

Svidník.

Očarí Vás vzdušné a priestranné bývanie s nadštandardnou rozlohou až cca 200 m2. Dom je zaradený do

energetickej triedy A0(okná – 3sklo, zateplenie, izolácia podláh a strechy, rekuperácia). Interiér je rozvrhnutý

na dvoch nadzemných podlažiach. 

Na vrchnom poschodí je vstupná chodba, kuchyňa prepojená s jedálenským kútom, obývacia izba, tri

nepriechodné spálne, šatník, kúpeľňa s vaňou a WC. Denná miestnosť je zároveň príjemne presvetlená

veľkými oknami, ktoré slúžia aj ako prechod na vašu vlastnú terasu so záhradkou. Tá Vám poskytne priestor

na priateľské posedenia so susedskými rodinami a príjemnú komunitnú atmosféru.

V prízemí domu nájdete garáž, samostatné wc, technickú miestnosť. Nadčasová architektúra a kvalitné

materiály zabezpečujú atraktivitu stavby už na prvý pohľad. Dom je situovaný na pozemku v rozlohe 14 árov.

Predáva sa v štádiu hrubej stavby s možnosťou dokončenia do štandardu podľa zvolených materiálov. Dom

je oplotený z oboch strán, zadná strana je spevnená oporným múrom. Je napojený na elektriku, plyn a vodu.

Odpad je vedený do vlastnej žumpy. 

Vzdialenosť do mesta je iba 5km. Do centra je blízko nielen autom, ale aj bicyklom. Na prechádzky je ideálna

krásna príroda v tesnej blízkosti Vášho domu. 

Výsledkom má byť vytvorenie rodinného hniezda, v ktorom sa budete dobre cítiť po celý zvyšok života.

Tento dom treba vidieť a precítiť atmosféru prostredia!

Pači sa vám takáto predstava bývania? Kontaktujte prosím naše realitné centrum.
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Nižný Orlík Cena je konečná vrátane právneho 

servisu a poradenstva.
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