Víkendový domček na prenájom - Telkibánya

Cena v RK
Kraj:
Okres:

Borsod-Abaúj-Zemplén
Abaúj-Hegyközi

Obec:

Telkibánya

Ulica:

Telkibánya

Druh:

Domy

Typ domu:
Typ:
Úžitková plocha:

Rodinný dom
Prenájom
2

150 m

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:

aktívne

Celková plocha:

Vlastníctvo:

osobné

Úžitková plocha:

Stav:

1200 m

2

150 m2

po rekonštrukcii

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
V našom vidieckom dome v maďarskej obci Telkibánya Vás radi srdečne ubytujeme počas celého
roka. Dom disponuje kapacitou pre 7 osôb.
Dom pozostáva zo vstupnej haly, kuchyne, troch spální, dvoch kúpeľní.
Pri dome je veľká záhrada s altánkom na vonkajšie posedenie a letnou kuchyňou. Tu si môžete
oddýchnuť s kamarátmi pri grile, opekačke alebo pri spoločenských hrách.
Obec bola kedysi kráľovské banské mesto.Je tu veľa možností na turistiku a objavovanie kultúrnych
pamiatok v širšom okolí.
Rodinný dom pozostáva zo vstupnej haly, kuchyne, troch spální , dvoch kúpeľní a technickej
miestnosti.
Vo vstupnej hale sa nachádza krb a stôl so stoličkami na spoločné posedenie.
Zo vstupnej haly sa dostanete do plne vybavenej kuchyne s jedálenským posedením, elektrickou
varnou doskou, mikrovlnou rúrou, varnou kanvicou ,
hriankovačom, elektrickým grilom, chladničkou s mrazničkou. V kuchyni nájdete veci pre bežnú

potrebu - hrnce, jedálenská porcelánová tanierová súprava, šálky na kávu a čaj, sklenené poháre,
príbory.
V technickej miestnosti je automatická práčka. Prací prostriedok, základné hygienické potreby,
toaletný papier sú samozrejmosťou.
Z vstupnej haly sa dostanete do troch spálni, do prvej kúpeľne a do kuchyne.
Spálne sú nepriechodné.
V každej izbe je TV a v celom objekte je zabezpečené bezplatné Wi Fi pripojenie na internet.
Na vonkajšej terase je umiestnený nábytok pre posedenie.
K rodinnému domu prislúcha cca 1200 m2 záhrady s altánkom a s murovanou miestnosťou na
vonkajšie posedenie v lone nerušenej prírody, ďaleko od hluku a smogu mesta.
Táto časť nehnuteľnosti je pripravená pre priateľov a rodinu, aby si vychutnali vlastnú opekačku,
grilovačku a prípravu kotlíkového guláša a k tomu nesmie chýbať pravá „marhuľovica“ odkiaľ inak
ak nie z okolitých páleníc. U nás si môžete oddýchnuť s kamarátmi pri grile, varení v kotlíku alebo pri
spoločenských hrách ktoré ponúkame stolný futbal, šípky, karty, knihy. Pre deti budú v letných
mesiacoch pripravené pieskovisko, hojdačka, detský bazén, odrážadlá a iné detské hračky.

VIAC info a rezerváciu môžete uskutočniť na stránke:
https://sk.airbnb.com/rooms/41392763?source_impression_id=p3_1613726442_N6NZEvg2P3JSv568

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
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E-mail:
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sonnereality@gmail.com

