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Nowy dom wolnostojący otoczony lasem, Domatówko, Kaszuby

Nowoczesny, elegancki, z bardzo wygodnym
rozplanowaniem pomieszczeń dom na działce położonej w obszarze chronionego krajobrazu Puszczy
Darżlubskiej.
Czyste środowisko, wokół lasy, łąki, piękne widoki, w promieniu 30 km nie powstaną żadne obiekty
zanieczyszczające środowisko.
W sąsiedztwie zadbane i piękne domostwa.
Dojazd drogą lokalna (bez korków), ostatnie 1,5 km drogą szutrową, bardzo dobrze utrzymaną (bez
wybojów), odśnieżaną przez Gminę.
Doskonała lokalizacja dla amatorów ciszy, spokoju, doceniających świeże i czyste powietrze,
szanujących ekologiczny tryb życia.

Dom wg projektu Archipelag LIV 6 G1-L, o całkowitej powierzchni 206m2, w domu na parterze : hol,
łazienka, komórka , salon, kuchnia.
Garaż w bryle budynku, pomieszczenie – kotłownia.
W salonie kominek, wielkie narożne okna – drzwi z wyjściem na duży ok. 50m2 taras, z widokami i
bliskością natury .
Na piętrze : łazienka i 4 sypialnie, wszystkie pomieszczenia ze skosami (podwyższone ściany), duże i
wygodne.
Dom budowany metodą tradycyjną, bardzo starannie, przy użyciu najlepszej jakości materiałów
budowlanych.
Działka ogrodzona, zagospodarowana ozdobną zielenią.

Media : prąd, woda, szambo, ogrzewanie wg życzenia nabywcy.
Nieruchomość świetnie nadaje się zarówno dla rodziny z dziećmi jak i dla osób chcących po pracy
spędzać czas w ciszy spokoju i w pięknym otoczeniu.
Termin wydania – sierpień 2019 r.
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Domatówko (kaszb. Domatówkò lub też Domôtówkò,
niem. Klein Domnatau)– wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim,
w powiecie puckim, w gminie Puck na obszarze Puszczy Darżlubskiej.
Wieś jest siedzibą sołectwa, w którego skład wchodzą również miejscowości Wielka Piaśnica i Mała
Piaśnica.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gdańskiego.
Źródło Nowy dom wolnostojący otoczony lasem, Domatówko,
Kaszuby: https://pl.wikipedia.org/wiki/Domat%C3%B3wko
Domatówko
Village in Poland
Description: Domatówko is a village in the administrative district of Gmina Puck, within Puck
County, Pomeranian Voivodeship, in northern Poland. It lies approximately 13 kilometres west of
Puck and 45 km north-west of the regional capital Gdańsk. The village has a population of 407.

Wikipedia
Local time: Tuesday 4:08 PM
Voivodeship: Pomeranian Voivodeship
Weather: 3°C, Wind W at 21 km/h, 90% Humidity
Hotels: 3-star averaging PLN 210. View hotels
Source: Google
Facebook page: https://www.facebook.com/solectwodomatowko
Oferta dodana przez Agata Grudzinski Tel: 500 439 228.
Informacje zamieszczone w ogloszeniu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc.

