CIOVO VASTGOED - HUIS TE KOOP CIOVO - TG1009AP
- Code:: TG1009AP
- Villa / House
- Ciovo, Okrug Gornji
- Price: € 2,500,000

- Bedrooms: 9
- Object size: m²
- Internal area: 163 m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: Yes
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 5
- Distance from sea: 100 m
- External space *: 80 m²
- Plot size: 936 m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: EERSTE RIJ NAAR DE ZEE :: ZWEMBAD :: PANORAMISCH UITZICHT :: TERRASSEN OP HET ::
:: ZUIDEN :: BOOTGARAGE :: PARKEERPLAATS :: RUSTIGE OMGEVING ::

PROPERTY DESCRIPTION:
TG1009AP – Een fantastische villa te koop Ciovo, Okrug Gornji, eerste rij naar de zee, met een zwembad en een
uitzicht over de zee en de kust, gelegen op een hoogte van 20 meter van de zee en de rotsachtige kust.
Het kiezelstrand ligt op 100 m afstand en het centrum op 1,5 km. Het is verdeeld over drie verdiepingen en heeft
een totale oppervlakte van 243 m². Het ligt op een stuk grond van 936 m² en heeft een grote tuin, een gecultiveerde
terrastuin en een grote parkeerplaats. Er is ook een buitendouche en een barbecue om buiten te koken. Er is een
mooi terras op het zuiden aan de voorkant van het huis en er is genoeg ruimte voor een zitmeubelset aan de
buitenzijde en ligstoelen, waardoor dit gebied een ideale plek is om uit te rusten. Het voordeel is dat het volledig
gemeubileerd wordt verkocht en klaar is om in te trekken. Het kan ook worden gebruikt voor toeristische
accommodatie omdat het op een zeer aantrekkelijke toeristische locatie is. De villa heeft ook een bootgarage van
35 m² en een pantry van 25 m². Er is een appartement met drie slaapkamers van 65 m² op de begane grond met
een woonkamer / eetkamer, een keuken en twee badkamers. Er is een studio van 18 m² op de eerste verdieping
en een appartement met vier slaapkamers op twee niveaus met een woonkamer met een eetkamer, een
keukenhoek, een toilet en twee balkons met uitzicht op zee. Een van de slaapkamers heeft een eigen toilet. De
tweede verdieping bestaat uit een 40 m² appartement met een slaapkamer, een woonkamer / eetkamer /
keukenhoek, een toilet en een balkon op het zuiden.
Deze villa te koop Ciovo, met een zwembad is een zeldzaamheid juist vanwege haar positie op een eiland dat zeer
wordt gewaardeerd op de onroerend goed markt. Het eiland Ciovo is door een brug met het land verbonden en het
is een uitstekend vertrekpunt voor excursies.
Dit is een Google Translate vertaling van de Engelse beschrijving, om de originele versie te lezen klik hier:
TG1009AP
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