CIOVO VASTGOED - APPARTEMENT TE KOOP CIOVO - TG0971
- Code:: TG0971
- Apartment
- Ciovo, Okrug Gornji
- Price: € 190,000

- Bedrooms: 3
- Object size: m²
- Internal area: 90 m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 2
- Distance from sea: 480 m
- External space *: 22 m²
- Plot size: m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: ZEEZICHT :: MODERN ONTWERP :: DRIE SLAAPKAMERS :: PARKEERPLAATS :: DRIE BALKONS ::
:: :: VOLLEDIG GEMEUBILEERD :: AIR CONDITIONING ::

PROPERTY DESCRIPTION:
TG0971 – Een ruim appartement te koop Ciovo met zeezicht in Okrug Gornji, gelegen in een nieuw en modern
appartementencomplex in een rustige omgeving.
het appartement te koop Ciovo is gelegen op de tweede verdieping van een klein woongebouw en heeft een
binnenoppervlakte van 90 m² plus drie overdekte balkons. Eén balkon ligt op het oosten en heeft 2 m², de andere
twee liggen op het westen en hebben een oppervlakte van 8 m² en 12 m². Het appartement bestaat uit een hal,
woonkamer met toegang tot het balkon, keuken, berging, twee badkamers en drie slaapkamers. Een slaapkamer
heeft toegang tot het kleine balkon, terwijl de andere twee toegang hebben tot een gedeeld groter balkon. Het
appartement is modern en heeft een interessant interieur en wordt volledig gemeubileerd verkocht. Het is
voorzien van airconditioning, de keuken heeft alle benodigde apparatuur en de badkamers zijn volledig uitgerust
en hebben massagedouches. Het balkon heeft een mooie tuinmeubelset, een draagbare barbecue en een ligstoel,
dus het is de perfecte plek om te ontspannen. Een ander voordeel van deze woning is de 12,5 m² parkeerplaats die
bij de prijs is inbegrepen.
Dit is zeker een geweldige kans om een modern appartement in de buurt van de zee te kopen, dat u in de zomer
kunt huren als u geïnteresseerd bent in extra winst. Dit soort woningen zijn populair op de onroerendgoedmarkt
en het eiland Ciovo is een topbestemming voor de zomer vanwege de natuur, de zee en de nabijheid van Trogir en
de luchthaven.
Dit is een Google Translate vertaling van de Engelse beschrijving, om de originele versie te lezen klik hier: TG0971
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