TROGIR VASTGOED - HUIS TE KOOP TROGIR - TG1332AP
- Code:: TG1332AP
- Villa / House
- Trogir, Vinišće
- Price: € 550,000

- Bedrooms: 6
- Object size: m²
- Internal area: 245 m²
- Garden size: 200 m²
- Swimming pool: No
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 6
- Distance from sea: 100 m
- External space *: 14 m²
- Plot size: 493 m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: 3 APPARTEMENTEN :: MOOIE LOGGIA'S :: ZUIDORIëNTATIE :: MOOI UITZICHT OP ZEE :: ::
:: RUSTIGE OMGEVING :: DICHT BIJ DE ZEE ::

PROPERTY DESCRIPTION:
TG1332AP – Charmant huis te koop Trogir met 3 appartementen, op het zuiden georiënteerd en met prachtig
uitzicht op zee. Het ligt op slechts 100 meter van de azuurblauwe zee, in een mooie en rustige baai.
Het huis te koop Trogir heeft een totale oppervlakte van 288 m², inclusief 3 afzonderlijke appartementen, een van
elk niveau. De appartementen hebben exact dezelfde binnenoppervlakte van 82 m², aangevuld met een loggia van
14 m² die georiënteerd is op het zuiden en de zee. Het interieur bestaat uit een woonkamer van 33 m² met een
keuken / eetkamer / woonkamer, 2 slaapkamers met hoogwaardige hardhouten vloeren (17 m² en 16 m²), een
badkamer met ligbad, een toilet en een bergruimte. Het woongedeelte heeft toegang tot de loggia die een
heerlijke eet- en eetruimte buiten kan zijn met prachtig uitzicht op zee. Het perceel heeft een totale oppervlakte
van 493 m² en beschikt over een tuin van 200 m² en 6 privé parkeerplaatsen. Vanaf hier heb je een nieuw
geasfalteerd pad dat rechtstreeks naar een geweldig strand met kristalheldere zee leidt, wat betekent dat je je
auto niet hoeft te gebruiken en dat is een heel goed voordeel.
Dit huis is een geweldige eigenschap voor zowel verhuur als voor het creëren van een prachtig tweede huis in een
rustige zone, ver genoeg van de dagelijkse drukte en files, perfect voor volledige ontspanning. Hier bent u dicht bij
verschillende grotere stadscentra (Trogir, Rogoznica en Primosten) en ook bij de luchthaven van Split met
uitstekende verbindingen naar alle belangrijke Europese bestemmingen.
Dit is een Google Translate vertaling van de Engelse beschrijving, om de originele versie te lezen klik hier:
TG1332AP
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