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 אחוזה היסטורית עם נוף פנורמלי
 Sulzbach-Rosenberg רוזנברג-זולצבאך

 

 

 קייטרינג / מלון / אחוזה סוג השקעה:
   €  000110111 מחיר רכישה:
 m² 3,340 שטח כולל:
 SHV10021AS מספר נכס:
 ממחיר הרכישה  3% תיווך:
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 m² 753 שטח מחייה:
 0871 נבנה בשנת:
 חידוש מלא מצב הנכס:
 0100 שופץ לאחרונה:
 מתוחכם איכות הריהוט:
 4 קומות:
 30 מספר חניות:
 מערכת חימום מרכזית מערכת חימום:
 כן נגישות:
 כן אינטרנט / טלפון:
 כן מרפסת:
 כן מרתף:

 זולצבאך-אמברג עיירה:עיר / 
 Amberg-Sulzbach 

 

ר ו א י  ת

חניות סגורות  3ס"מ של קיר אבן והאגף משמש למרחב מחייה. מחוץ לבית ישנם  01האחוזה נבנתה עם 

 מקומות חנייה. 31-ו

 

במרתף המבנה הראשי נמצא אחד מהקמרונים העתיקים בעיירה והוא משמש כמרתף יינות. בקומת 

מרוהטים באיכות גבוהה0 לובי מרשים0 מטבח מודרני ובתי שימוש חדשים חדרי אוכל  4הכניסה 

וסניטרים. בחלקו הדרומי של הבית מרפסת שמשית וגינה. במעלה המדרגות אולם נשפים משופץ ורחב 

ידיים0 וחדרים היכולים לשמש כחדרי אורחים. בקומה זו הגג כמרפסת עלית מציע נוף פנורמי לרוזנברג. 

 ינה בשימוש.הקומה העליונה א

 

 מערכת החימום המרכזית והמערכת החשמלית חודשו בדרך הטובה ביותר לאחרונה.

נכון לימים אלו המקום מושכר למסעדת סטייקים מצליחה. לבעלים החדשים מגוון אפשרויות לניצול הנכס 

 לשימוש פרטי ו/או מסחרי. במקרה של פרוייקט מקצועי הממשלה הבברית תומכת בשימור מבנים. –
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 שטח ציבורי - עיצוב פנים קומה ראשונה - מדרגות

 

ם ו ק י  מ
 

הטירה. דרך הגישה פרטית. -זולצבאך0 בראש גבעת-אחוזת הרוזן שוכנת בקריית רוזנברג0 במחוז אמברג
ביניהם ממרכז העיר ההיסטורית  –אנשים ובעיר הרבה מוקדים תרבותיים  010111-באזור גרים כ

ומוזיאונים מעניינים. בתי ספר0 מרכזי קניות ורשת תחבורה מוצלחת הופכים את האזור לאטרקטיבי 
 לתיירים ולבני המקום.
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 ראשי טרקלין "צהוב" טרקלין

 
 

 
 

  
 "כחול" טרקלין מטבח

 
  



 

Dannyel Morag 

 

Sven  Hinne 
phone: 
mobile: 

fax: 
eMail: 

+49 (0)941 8979222 
+49 (0)176 20932428 

+49 (0)911 30844-79222 
des-morag@dan-nadlan.de 

phone: 
mobile: 

fax: 
eMail: 

+49 (0)8444 2090053 
+49 (0)176 20274797 

+49 (0)911 30844-90053 
immobilien@sven-hinne.de 

 

MH International 
Höllenbachstraße 1c, D-93059 Regensburg 

 

 
ממרפסת נוף פנורמי  

 

 
 מבט מלפנים

 


