MAKARSKA VASTGOED - HUIS TE KOOP MAKARSKA - MA1050JD
- Code:: MA1050JD
- Villa / House
- Makarska, Brela
- Price: € 995,000

- Bedrooms: 9
- Object size: m²
- Internal area: 329 m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 9
- Distance from sea: 50 m
- External space *: 3 to 47 m²
- Plot size: 698 m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: VILLA MET UITZICHT OP ZEE :: GEVESTIGDE VERHUURBEDRIJF :: UITSTEKENDE LOCATIE :: ::
:: RUIME TERRASSEN :: GROTE PARKEERPLAATS :: IN GOEDE STAAT ::

PROPERTY DESCRIPTION:
MA1050JD – Een ruim huis te koop Makarska in Brela, op een uitstekende locatie op slechts 50 meter van de zee
en een van de mooiste stranden van Europa, Punta Rata strand.
Het huis heeft een totale interne oppervlakte van 580 m² en is gelegen op een perceel van 698 m². Het huis bestaat
uit vier niveaus: een kelder, een begane grond, de eerste en de tweede verdieping. Het oppervlak van de kelder is
48 m² en het heeft een badkamer, een keuken, een slaapkamer, een opslagruimte, een niet overdekte en een
overdekt terras. De begane grond is 141 m² en bestaat uit een woonkamer met keuken en eethoek, een grote
lobby, een gastenbadkamer, een balkon, drie grote terrassen en vier slaapkamers met en-suite badkamers. De
eerste verdieping heeft een totale oppervlakte van 69 m² en bestaat uit twee gangen, een woonkamer met keuken
en eethoek, vier slaapkamers met en-suite badkamers, een klein balkon, een groot balkon en een overdekt terras.
De tweede verdieping heeft een dakterras met prachtig uitzicht op zee en een onoverdekt terras en een klein
overdekt terras. Dit huis in mediterrane stijl heeft een stenen gevel en een prachtige tuin met olijf- en fruitbomen
die voor rust en stilte zorgen. Het heeft airconditioning en de parkeerplaats is groot genoeg voor zeven auto’s.
Naast reguliere elektriciteit heeft het huis zonnepanelen.
De locatie van het huis te koop Makarska is echt uitstekend, het is gelegen in een prachtig deel van Brela, in
combinatie met de grootte en verhuurmogelijkheden maakt dit huis een uitstekende investeringsmogelijkheid.
Dit is een Google Translate vertaling van de Engelse beschrijving, om de originele versie te lezen klik hier:
MA1050JD

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.

