SPLIT VASTGOED - APPARTEMENT TE KOOP SPLIT - ST1191IV
- Code:: ST1191IV
- Apartment
- Split, Split
- Price: € 278,400

- Bedrooms: 2
- Object size: m²
- Internal area: 88 m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: No
- Water: Yes

- Bathrooms: 2
- Distance from sea: 500 m
- External space *: 8 m²
- Plot size: m²
- Sea view: No
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: GOEDE LOCATIE :: DICHT BIJ HET CENTRUM :: VEEL NATUURLIJK LICHT :: BALKON :: ::
:: UITZICHT OP DE TUIN ::

PROPERTY DESCRIPTION:
ST1191IV – Mooi ruim appartement te koop Split, in een rustige omgeving nabij het centrum, op het zuiden, met
veel natuurlijk licht en een groot balkon met uitzicht op de gemeenschappelijke tuin.
Het 96 m² grote appartement is gelegen op de derde en bovenste verdieping van een klein woongebouw, het is
ruim, met hoge plafonds en veel licht. Het beschikt over een lobby van 16 m², twee slaapkamers, 12 m² en 18 m²,
een badkamer van 4 m² en een apart toilet van 2 m². Een grote woonkamer van 26 m² met grote ramen die het
hele appartement van veel natuurlijk licht en zonlicht voorzien. De keuken van 11 m² is volledig uitgerust met alle
apparatuur en heeft een mooie eethoek met openslaande deuren naar het balkon van 8 m². Het balkon kijkt uit
over de gemeenschappelijke tuin achter het gebouw. Het appartement te koop split is goed onderhouden en ook is
het gebouw en de omgeving. Het appartement heeft houten vloeren in de lobby, slaapkamers en woonkamer en de
keuken, badkamers en balkon zijn in tegels gelegd.
Het appartement te koop Split is gelegen in een mooie omgeving dicht bij het stadscentrum, op slechts 500 meter
van de zee en de beroemde promenade Riva. Het oude paleis van Diocletianus en andere historische en culturele
bezienswaardigheden liggen op slechts 250 meter afstand. In de afgelopen jaren heeft Split zich ontwikkeld tot
een van Europa’s populairste toeristische bestemmingen, naast geschiedenis, entertainment, fantastische bars en
restaurants, biedt de stad volop mogelijkheden voor sport en recreatie op zijn prachtige stranden en stadspark en
bos Marjan.
Dit is een Google Translate vertaling van de Engelse beschrijving, om de originele versie te lezen klik hier:
ST1191IV
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