CIOVO VASTGOED - VILLA TE KOOP CIOVO - TG0998IV
- Code:: TG0998IV
- Villa / House
- Ciovo, Okrug Gornji
- Price: € 499,000

- Bedrooms: 5
- Object size: m²
- Internal area: 245 m²
- Garden size: 420 m²
- Swimming pool: No
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 6
- Distance from sea: 70 m
- External space *: 81 m²
- Plot size: 520 m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: DICHT BIJ HET STRAND :: UITZICHT OP ZEE :: VOLLEDIG INGERICHT :: JACUZZI :: DAKTERRAS ::
:: :: 4 PARKEERPLAATSEN ::

PROPERTY DESCRIPTION:
TG0998IV – Een ruime villa te koop Ciovo Island, Okrug Gornji, tweede rij naar de zee met een prachtig uitzicht op
zee vanaf het dakterras. Het ligt op slechts 70 meter van het mooie kiezelstrand en de kristalheldere zee, maar u
kunt ook een zwembad aan de voorkant van het huis bouwen dat ideaal is voor een snelle verfrissing tijdens
warme zomerdagen.
De villa is gebouwd met behulp van hoogwaardige materialen, het is volledig ingericht met uitstekende Duitse
meubels en is klaar om te betrekken. De villa heeft een binnenoppervlakte van 245 m² en ligt op een perceel van
520 m². Het bestaat uit een kelder met een opslagruimte van 15 m², de begane grond, de eerste verdieping en de
zolder. Op de begane grond zijn er twee appartementen met een identieke footprint en een oppervlakte van 47 m²,
bestaande uit een keuken, woonkamer, badkamer en slaapkamer, plus een terras van 11 m². Een externe trap,
met een kleine opslagruimte van 2 m² eronder, leidt naar de eerste verdieping. Een modern appartement van 148
m² verspreid over de eerste en zolderverdieping. Op de eerste verdieping is er een woonkamer met een eethoek
en een keuken met toegang tot een overdekt terras van 21 m², een hal, badkamer, toilet, kledingkast en 2
slaapkamers, terwijl de zolder heeft een grote woonkamer met een slaapkamer, badkamer en toilet . De
woonkamer komt uit op een groot terras van 38 m² met een buitenhaard en een aantrekkelijke jacuzzi en biedt een
prachtig uitzicht op zee. De grote tuin en de tuin zijn mooi ontworpen, er zijn 4 parkeerplaatsen aan de voorkant
van het huis en er is ook een overdekte zomerkeuken met een barbecue. Hier kunt u onvergetelijke zomeravonden
doorbrengen in goed gezelschap.
Deze villa te koop Ciovo kan ook een goede bedrijfsinvestering zijn, omdat het eiland Ciovo een zeer aantrekkelijke
bestemming is voor zowel kopers van onroerend goed als toeristen die op zoek zijn naar accommodatie tijdens het
zomerseizoen
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