Rozprávkový kaštieľ v
krásnom prostredí Liptova

Cena

415 000 €

Lokalita

Liptov

Ponuka

Predaj

Typ nehnuteľnosti

Chalupy, chaty
Podnikateľské objekty
Garáže

Rozloha

6 932 m²

K dispozícii

dohodou

Využitie
nehnuteľnosti

bývanie
rekreačné využitie
podnikateľské využitie

Kontakt na makléra
Erik Nemčík
0902 753 088
nemcik@rkorea.sk

Číslo nehnuteľnosti: 2548
Ponúkame Vám na predaj výnimočný kaštieľ z konca 17.
storočia po kompletnej rekonštrukcii. Nachádza sa v malej obci
Turík na Liptove. Je to historické sídlo postavené v
barokovom štýle s veľkým pozemkom, záhradami,
hospodárskou časťou (bývalá koniareň).

ponuka nehnuteľností makléra

Pri vstupe je hala, kuchyňa s modernou kuchynskou linkou so
všetkými spotrebičmi, jedáleň, obývačka, spálňa a ďalšia
miestnosť s posteľou, nová kúpeľňa, WC. Pod obytným podlažím
sú vínne klenbové pivnce, posedenie, klenbové miestnosti, sklad.
Pri rekonštrukcii boli zachované pôvodné starožitné
detaily, je to prepracované do detailov, nová strecha, drevené
okná. V každej izbe je starožitná kachlová pec /4x/, každá izba je
zariadené starožitným nábytkom, celé podlažie má podlahové
kúrenie. Pozemok je upravený architektom na krásnu záhradu,
ktorou preteká potok.
Poloha kaštieľa je na vysokej úrovni:

4 km je thermal Park Bešeňová
15 km najväčší areál vodnej zábavy a relaxu v
Strednej Európe Aquapark Tatralandia 15 km
veľké lyžiarské strediská Jasná Demänovská
dolina, Ski Park Malino Brdo
turistika do Vysokých a Nízkych Tatrách

Liptov je najkrajší a najvyhľadávanejší región Slovenska na
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letnú a zimnú rekreáciu, Vysoké Tatry sú najmenšie veľhory
sveta s návštevnosťou 5 miliónov turistov ročne. Úžasný kaštieľ
čaká na svojho nového majiteľa. Vstúpte do sveta histórie...
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