CIOVO VASTGOED - HUIS TE KOOP CIOVO - TG1522
- Code:: TG1522
- Villa / House
- Ciovo, Čiovo
- Price: € 220,000

- Bedrooms: 4
- Object size: m²
- Internal area: m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 2
- Distance from sea: 300 m
- External space *: m²
- Plot size: m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: 2 AFZONDERLIJKE APPARTEMENTEN :: TERRASSEN MET UITZICHT OP ZEE :: GARAGE EN ::
:: DIRECTE TOEGANG TOT DE WEG :: DICHT BIJ ZEE :: MOOIE WOONWIJK :: IN DE BUURT VAN ::
:: TROGIR ::
PROPERTY DESCRIPTION:
TG1522 – Prachtig huis te koop Ciovo, gelegen in een mooie woonwijk met alles binnen handbereik. Deze
eigenschap bestaat uit 2 afzonderlijke appartementen met terrassen met prachtig uitzicht.
Gelegen op slechts 300 meter van de zee op een afgesloten perceel met directe toegang tot de weg, is dit huis met
3 verdiepingen een geweldige bestemming voor de zomer. Zuid georiënteerd, en in de nabijheid van zowel zee als
voorzieningen, kan het gebruikt worden als gezinswoning of als huurwoning. Het huis heeft een bruto oppervlakte
van 197 m² verdeeld over 3 verdiepingen – een begane grond, een eerste verdieping en een zolder. Zoals gezegd
bestaat de interne indeling uit 2 appartementen op elke verdieping met aparte ingangen + een extra zolderruimte
van 49 m² die gebruikt kan worden voor opslag. Het appartement op de begane grond herbergt 2 slaapkamers, 1
badkamer, een gang en een open woon- en eetkamer met een keuken. Vanuit de open leefruimte komt u op het
overdekte terras van 20 m² dat zich vervolgens uitstrekt tot op de binnenplaats. Deze mooie open ruimte omvat
een groene tuin, een barbecue, een buitendouche en een garage. Een externe trap leidt naar het appartement op
de eerste verdieping met 2 slaapkamers, 1 badkamer, een open woon- en eetkamer met een keuken en een terras
met prachtig uitzicht. Het open terras van 20 m² is voorzien van luifels zodat u heerlijk in de schaduw van de frisse
bries kunt genieten.
Dit charmante huis te koop Ciovo heeft veel potentieel, omdat het het hele jaar door kan dienen als gezinswoning,
een vakantiehuis of zelfs een commercieel onroerend goed. Het ligt op slechts 2 minuten lopen van een
supermarkt, in een gunstige buurt van waaruit u gemakkelijk elke andere plaats of inhoud van het eiland Ciovo
kunt bereiken. Bovendien ligt het centrum van Trogir op slechts 10 minuten rijden. De internationale luchthaven
van Split ligt op ongeveer 15 minuten afstand en Split zelf is binnen 40 minuten rijden te bereiken.
Dit is een Google Translate vertaling van de Engelse beschrijving, om de originele versie te lezen klik hier: TG1522
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