CIOVO VASTGOED – APPARTEMENTEN TE KOOP CIOVO - TG1578D
- Code:: TG1578D
- Apartment
- Ciovo, Čiovo
- Price: € 347,600

- Bedrooms: 2
- Object size: m²
- Internal area: 55 m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: Yes
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 2
- Distance from sea: 320 m
- External space *: 15 to 75 m²
- Plot size: m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: MODERNE APPARTEMENTEN :: TOPLOCATIE :: UITZICHT OP ZEE :: GEMEENSCHAPPELIJK ::
:: ZWEMBAD :: PARKEERPLAATS EN GARAGE :: NABIJ VOORZIENINGEN ::

PROPERTY DESCRIPTION:
TG1578D – Schitterende appartementen te koop Ciovo, gelegen in een zeer gunstig gebied met fantastisch uitzicht
op zee. De units zijn geplaatst in een modern woongebouw in aanbouw, met een gemeenschappelijk zwembad en
een garage. Oplevering en intrek zijn gepland in de zomer van 2022.
Het nieuwe appartementengebouw heeft 3 verdiepingen en een dakterras, een buitenparkeerplaats evenals een
garage en een gemeenschappelijk zwembad. Het is gelegen in een prachtige omgeving, dicht bij voorzieningen en
heerlijke lokale stranden. De appartementen die te koop staan zijn:
Begane grond:
Ap1 – dit appartement heeft ca. 55 m² ruimte verdeeld over 2 slaapkamers, 2 badkamers, een voorkamer, een
bijkeuken en een open woonkamer, keuken en eetkamer. Het omvat 1 parkeerplaats buiten. De prijs is: €181.600
Tweede verdieping:
Ap5 – deze penthouse unit heeft ca. 55 m² interne ruimte, een balkon van ca. 15 m² en een dakterras van ca. 75 m².
Het interieur is verdeeld over 2 slaapkamers, 2 badkamers, een voorkamer, een bijkeuken en een open
woonkamer, keuken en eetkamer. Vanuit de woonkamer en een van de slaapkamers komt u op het grote balkon
met prachtig uitzicht. Dit appartement heeft ook 1 garageplaats. De prijs is: €347.600
Ap6 – dit penthouse appartement heeft ca. 52 m² interne ruimte, een overdekt terras van ca. 9 m² en een
dakterras van ca. 64 m². Het interieur omvat 2 slaapkamers, 1 badkamer, een hal en een open woonkamer,
keuken en eetruimte. Vanuit de woonkamer komt u op het overdekte terras met schitterende vergezichten. Dit
appartement heeft ook 1 garageplaats. De prijs is: €297.000
Deze schitterende appartementen te koop Ciovo liggen op een toplocatie en bieden de nabijheid van de zee en de
stranden, evenals voorzieningen. Bovendien kunt u vanaf hier gemakkelijk elk deel van het eiland bereiken,
evenals de stad Trogir.
Dit is een Google Translate vertaling van de Engelse beschrijving, om de originele versie te lezen klik hier:
TG1578D

First Property Croatia, Split Office, Mike Tripala 10, 21000 Split. Trade name: First Property d.o.o., OIB: 38200992035
Email: info@firstpropertycroatia.com. Tel/Fax: +385 (0) 21 236 489 Mob: +385 (0) 91 280 2628
The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice. Neither we nor any third parties provide any warranty
or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular
purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the
fullest extent permitted by law.

