ROGOZNICA VASTGOED - VILLA TE KOOP ROGOZNICA - RG1276AP
- Code:: RG1276AP
- Villa / House
- Rogoznica, Rogoznica
- Price: € 1,200,000

- Bedrooms: 3
- Object size: m²
- Internal area: 266 m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: Yes
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 6
- Distance from sea: 50 m
- External space *: 17 to 61 m²
- Plot size: 390 m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: NIEUW GEBOUWDE :: ADEMBENEMENDE TERRASSEN :: DICHT BIJ DE ZEE :: PRACHTIG ::
:: ZEEZICHT :: RUIM PERCEEL :: ZWEMBAD EN SAUNA ::

PROPERTY DESCRIPTION:
RG1276AP – Een geweldige villa te koop Rogoznica is een nieuw gebouwd pand van 380 m², bestaande uit 4
niveaus, met een garage, een parkeerplaats en een zwembad van 18 m². Het perceel heeft een oppervlakte van
390 m².
Deze schitterende villa te koop Rogoznica heeft een machinekamer, een watertank, een badkamer, een keuken,
een woonkamer, een fitnessruimte en een garage van 20 m² op de begane grond. De bovenverdieping heeft een
oppervlakte van 111 m² en bestaat uit een badkamer, een woonkamer, een keuken en 2 grote terrassen; een van
de terrassen is gedeeltelijk overdekt en het kan een mooie eetruimte in de openlucht zijn met een prachtig uitzicht
op de zee en de omgeving. Het zwembad en de parkeerplaats buiten zijn ook op dit niveau. Je hebt de extra optie
om de indeling van ruimtes op dit niveau opnieuw in te delen, zodat je nog een paar slaapkamers krijgt. Op de
eerste verdieping van 72 m² vindt u 1 badkamer en 3 slaapkamers met een oppervlakte van 14-17 m²; twee van de
slaapkamers hebben een eigen badkamer. De tweede verdieping heeft een oppervlakte van 80 m² met een
badkamer, een sauna en een uitstekend terras van 61 m² met werkelijk een fantastisch uitzicht.
De baai waar deze accommodatie zich bevindt, is een prachtige, rustige zone in het gebied Rogoznica, waar u
volledig kunt ontkoppelen en kunt genieten van zwemmen in de mooiste zee die u ooit hebt gezien. De zee ligt op
slechts ongeveer 50 meter afstand van het huis. Alle belangrijke voorzieningen zijn te vinden in de mooie
nabijgelegen steden Rogoznica en Primosten, en de internationale luchthaven ligt op slechts 34 kilometer afstand.
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