
€1 950 000€1 950 000

Kjøp Kjøp Hem med 7 rum Hem med 7 rum 

Boyta: 280 m² Boyta: 280 m² 

Oppholdsrom:Oppholdsrom: 70 m²

Plot storlek:Plot storlek: 1500 m²

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: söder

Åsikter:Åsikter: hav

Kök:Kök: kök

Varme:Varme: luftkonditionering

Intern tilstand:Intern tilstand: utmärkt

Index:Index:

pool, eldstad, affärer till fots, elektriska

jalusier, luftkonditionering, lugna 

5 sovrum

1 terrasse

5 bad

3 toalett

2 garages

6 parkering

1 hule

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): Unavailable

Utslipp av klimagasser (ghg): Utslipp av klimagasser (ghg): Unavailable

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Hem Hem Cagnes-sur-MerCagnes-sur-Mer

CAGNES SUR MER HAVSUTSIKT Vacker rymlig villa belägen på höjden av Cagnes
sur Mer, cirka 335m2 boyta i ett lugnt område med utsikt över havet, den gamla byn
Cagnes sur Mer med omnejd. Villan är följande, på entréplan: Entré med
gästtoalett och direkt tillgång till dubbelgaraget (isolerat med
tvättmaskin/tvättstuga), vardagsrum på 70 m2 vardagsrum med öppen spis,
integrerat &#39;surroundsystem&#39;, öppet kök fullt utrustad med central ö och
täckt uteservering, terrass, franska fönster som vetter mot ett utomhus vardagsrum
med öppen spis och ut mot trädgården, pool med panoramautsikt. På samma
våning hittar du mastersviten - ett sovrum med direkt tillgång till trädgården,
omklädningsrum, badrum med jacuzzi och dusch. Kontor med utgång till
trädgården som även kan användas som sovrum. På första våningen finns två
sovrum, alla med eget badrum och en terrass med underbar utsikt. Villan erbjuder
en nyrenoverad källare ombyggd till hemmabio, vinkällare, spa med bastu och
dusch samt förråd. Larm, videoövervakning, dubbel carport, dubbelgarage med
värmeisolering, centraldammsugare, golvvärme, vändbar luftkonditionering i
sovrummen. Saltuppvärmd pool med säkerhetsskydd. Trädgård på 1500 m2,
Idealiskt läge med enkel tillgång till Nice, ISN, EDHEC, motorväg, köpcentrum och
såklart handelsskola, motorväg, köpcentrum och såklart Medelhavet. Möjlighet att
köpa en tomt på 1500m2 400.000EUR. 
Utgifter og kostnader :
1 950 000 € byrå avgifter inkludert 


