
€1 890 000€1 890 000

Kjøp Kjøp Hem med 5 rum Hem med 5 rum 

Boyta: 140 m² Boyta: 140 m² 

Oppholdsrom:Oppholdsrom: 40 m²

Plot storlek:Plot storlek: 1390 m²

Byggår:Byggår: 1960

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: sydväst

Åsikter:Åsikter: havsutsikt

Kök:Kök: utrustad oberoende

Varmt vann:Varmt vann: elektrisk

Varme:Varme: luftkonditionering

Intern tilstand:Intern tilstand: bra

Ekstern tilstand:Ekstern tilstand: bra

Index:Index:

pool, lugna, strandpromenad,

luftkonditionering, affärer till fots, eldstad 

3 sovrum

1 terrasse

1 bad

2 dusjrom

4 toalett

5 parkering

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): D

Utslipp av klimagasser (ghg): Utslipp av klimagasser (ghg): D

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

Hem 652 Juan-les-PinsHem 652 Juan-les-Pins

CAP D&#39;ANTIBES, CHARMIG VILLA MED STORT, TYST MARK Exklusivt beläget
på avenue guide några steg från Garoupe-stranden och Bacon Creeks. Charmig
villa på 140m2 med en vacker sydvästlig exponering och dess stora tomt på
1390m2 som består av ett vackert, mycket ljust vardagsrum där du hittar ett
vardagsrum med öppen spis, en matsal, ett high-end halvöppet kök fullt utrustat
med sin matplats, alla öppnar direkt mot en stor solig terrass och tillgång till
poolen, en gästtoalett och en separat studio utrustad med ett pentry och ett
badrum med toalett. På övervåningen finns 2 stora luftkonditionerade vindsrum,
varav det ena har ett rum som tillåter en extrasäng eller för att fungera som kontor.
Den ena har ett badrum med toalett och tvättstuga, det andra ett duschrum,
separat toalett på trappavsatsen. För den som önskar ha ett sovrum på
bottenvåningen går det att göra en öppning i entréhallen för att komma åt studion.
Trevlig mark med sin gräsmatta och dess medelhavsarter, stor trädgårdsbod,
möjlighet att parkera minst 6 fordon. Villan ligger 1 km från stranden i Salis och 2
km från Antibes gamla stadsdel med sina restauranger och pittoreska butiker.
Lokala butiker på 700m på boulevarden Francis Meilland. Vackra utflykter att
överväga på kustvägen eller på cykel. För den som vill eller kan tänka sig en
utbyggnad eller ett modernare byggprojekt har ett projekt redan genomförts som
ger en auktoriserad yta på 138m2. Om detta är av intresse kan projektet
tillhandahållas dig på begäran. Fastighetsskatt: 2154€/år Nätavlopp. Beräknade
årliga energikostnader: mellan 1640 och 2270€. För mer information, vänligen
kontakta +33631169536 eller +47 90834235 Information om de risker som denna
fastighet är utsatt för finns på Georisques webbplats: www.georisques.gouv.fr 
Utgifter og kostnader :
1 890 000 € byrå avgifter inkludert 


