BRAC VASTGOED - HUIS TE KOOP BRAC - BR1256IV
- Code:: BR1256IV
- Villa / House
- Brac, Bol
- Price: € 420,000

- Bedrooms: 5
- Object size: m²
- Internal area: m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: No
- Water: Yes

- Bathrooms: 2
- Distance from sea: 25 m
- External space *: m²
- Plot size: m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: UITZICHT OP ZEE :: DICHT BIJ HET STRAND :: TRADITIONEEL HUIS :: MOOI TERRAS :: SUPER ::
:: LOCATIE :: POPULAIRE DESTINATIE ::

PROPERTY DESCRIPTION:
BR1256IV – Een traditioneel stenen huis te koop Brac, tweede rij naar de zee in het mooie stadje Bol. Het huis
heeft twee terrassen en een prachtig uitzicht op zee.
Het huis bestaat uit drie niveaus, de begane grond, de eerste en tweede verdieping. De begane grond beschikt
over een open woonkamer, een keuken en een eetruimte en een mooie zithoek met een traditionele stenen open
haard. De woonkamer heeft een stenen vloer en veel natuurstenen elementen. Het interieur is traditioneel en een
beetje verouderd, het kan een beetje opgefrist worden, maar vereist geen grote renovaties. De begane grond bevat
ook een badkamer. Vanuit de woonkamer openen openslaande deuren naar een ruim terras in de tuin met een
gemetselde barbecue en een buiteneethoek. Het terras is bedekt met druivenranken die voor natuurlijke schaduw
zorgen in de hete zomermaanden. Een houten trap leidt van de woonkamer naar de eerste verdieping met drie
slaapkamers en een badkamer. Op de bovenste verdieping is er een grote kamer die een vierde slaapkamer zou
kunnen zijn of zou kunnen worden omgezet in een lounge; de kamer is licht en ruim en heeft grote glazen deuren
die uitkomen op een prachtig terras met een prachtig uitzicht op zee. Boven dit niveau is er ook een loft van 30 m²
die kan worden uitgebreid.
Het huis te koop Brac is gelegen tweede rij, ongeveer 25 meter van de zee, in een klein steegje dat rechtstreeks
van het huis naar de kust en het strand leidt. Het centrum van Bol met alle nodige voorzieningen ligt op slechts 50
meter afstand en de plaatselijke veerhaven ook. Bol is de populairste toeristische bestemming op Brac; het
pittoreske stadje is vooral bekend om het wereldberoemde strand Zlatni Rat, maar het biedt veel meer prachtige
stranden in de stad en een prachtige natuurlijke omgeving.
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