SIBENIK VASTGOED – VILLA TE KOOP SIBENIK - SI1562
- Code:: SI1562
- Villa / House
- Sibenik, Šibenik
- Price: € 1,460,000

- Bedrooms: 4
- Object size: m²
- Internal area: 283 m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: Yes
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 6
- Distance from sea: 0 m
- External space *: m²
- Plot size: 567 m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: AAN ZEE :: LUXE VILLA :: OVERDEKT ZWEMBAD :: PARKEERPLAATS EN GARAGE :: NABIJ ::
:: VOORZIENINGEN :: NABIJ SIBENIK ::

PROPERTY DESCRIPTION:
SI1562 – Moderne villa aan zee te koop Sibenik, gelegen in een charmante nederzetting met prachtige steen- en
kiezelstranden. Dit moderne vakantiehuis met binnenzwembad is momenteel in aanbouw wat de mogelijkheid
biedt voor bepaalde veranderingen. Geplande oplevering is eind 2022 / begin 2023.
Deze prachtige villa heeft ca. 283 m² ruimte verdeeld over twee verdiepingen + 2 terrassen. De verdiepingen zijn
verbonden door zowel een interne als een externe trap.De begane grond bestaat uit een garage van 22 m², een
sauna, een fitnessruimte met een zwembad van 23 m², een machinekamer voor het zwembad, een toilet, een
wasruimte, 2 gangen en een woonkamer. Dit niveau beschikt ook over een terras dat volledig kan worden geopend
of kan worden omsloten door een stenen pergola. Naast de garage heeft deze fantastische villa een overdekte
parkeerplaats voor 2 auto’s.De eerste verdieping bestaat uit 4 ruime slaapkamers met eigen badkamers, een
toilet, een hal, een voorkamer en een grote open woonkamer met een keuken en een eethoek. Vanuit de
woonkamer heeft u toegang tot een gedeeltelijk overdekt terras van 48 m² ideaal om buiten te dineren.
Deze moderne villa te koop Sibenik heeft een toplocatie, direct naast de levendige blauwe zee, een lang
kiezelstrand en voorzieningen; van hieruit bereikt u gemakkelijk alle belangrijke voorzieningen van dit gezellige
kustplaatsje. Bovendien is de stad Sibenik ook dichtbij, aangezien het slechts ongeveer 15 minuten rijden is vanaf
de locatie van deze villa. U bereikt Primosten in ongeveer 25 minuten rijden en Trogir in ongeveer 50 minuten. De
grootste Dalmatische stad – Split, ligt op ongeveer een uur rijden.
Zoals gezegd is dit object nog in aanbouw en daarom onderhevig aan bepaalde ontwerpwijzigingen. Het wordt
gebouwd volgens de huidige bouwnormen door een gevestigd bouwbedrijf met veel ervaring en vele succesvolle
projecten.
Dit is een Google Translate vertaling van de Engelse beschrijving, om de originele versie te lezen klik hier: SI1562
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