
€248 000€248 000

Kjøp Kjøp Hem med 5 rum Hem med 5 rum 

Boyta: 77 m² Boyta: 77 m² 

Oppholdsrom:Oppholdsrom: 33 m²

Byggår:Byggår: 2002

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: nordväst

Åsikter:Åsikter: klart

Kök:Kök: kök

Varmt vann:Varmt vann: elektrisk

Varme:Varme: elektrisk

Intern tilstand:Intern tilstand: utmärkt

Ekstern tilstand:Ekstern tilstand: bra

Index:Index:

pool, Chauffage au sol, havsutsikt 

3 sovrum

1 terrasse

2 bad

2 toalett

1 garasje

2 parkering

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): D

Utslipp av klimagasser (ghg): Utslipp av klimagasser (ghg): B

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

Hem 663 FitouHem 663 Fitou

Pent hus i domene med pool, endast 10 minuter från Middelhavets flotta
sandstrender! Pent hus i rekke med praktisk romlösning. Alt boareal på ett plan.
Garage med ingång direkt till huset och billoppstillingsplats. Handikappvänlig hus
utan terskler. Inngangshall med garderobeskap. I entree er det och dusch/wc med
handvask. Fra entreen går man inn i en lys och solrik stue med och inredning och
kök med matplats. 3 sovrum med 2 sovrum har vacker utsikt. Bad med rymligt
duschbad och wc, flislagt, med värmekabler och golv. Värmekabler i gangen i
sovrumsavdelningen och i hela vardagsrummet och köksområdet. Fra stuen går
man ut via store skyvedører ut på terrassen i L-form och till en pen pen hage med
Middelhavsbeplantning. Upprinnelig boareal på 70,80m2, men har i dag boareal
på ca 90m2 som delar av terrassen ble bygd inn och omgjort til boareal i 2008-
2009. Hjørnetomt som gör eiendommen öppen och luftig och levande lys och
solrike. Huset är fritt liggande på 3 sidor, den 4 sedan är i rad via garasjen. Privat
parkeringsplats och garage. Pen underhållsfri och solrik hage (sol hela dagen).
Eiendommen passerar ypperlig som boende, perfekt &quot;lock and go&quot;.
Men vil också passe godt for fastboende. Selges möbler, kan också säljas med alt
lin, kök och hageutrustning om önskat. En eiendom som absolut är verdt å känne
till! Diverse Fellesutgifter: 250 €/kvartal (ca 1000 €/året). Det är ingen projekter/stor
kostnadsposter planerad på domenet för den närmaste framtiden. Årlig
fastighetsskatt: 776 Uppvärmning: elektrisk, reversibel varmepumpe (varm och
kald luft), varmematter på bad Stativ: bh-stativ Vedlikeholdsfrie fönster och
elektriska/manual luker (skodder) Bygget: 2002 Annet: norsk eid (en og samme
eier sedan huset ble bygget) og brukt som feriehus Selges möbel ECD: Domenet
Pent underhållt domene med flott läge i höjden, i utkanten av landsbyen. Hennes
finner man en god blandning av olika nationaliteter och bostäder används både
som boende och helårsbolig. 2 gemensamma svømmebasseng på området.
Beliggenhet Fitou är en trevlig landsby i Languedoc Roussillon (Occitanie), mest
känd för sin gode vin. Kun ca 10 min från de fleet sandstrendene i Leucate (15-20
min till andre strender). I landsbyen finnes der flera restauranger, kolonialbutiker,
bakeri, lokala vinproducenter med utsalg etc. som kan också nås till fots (ca 15
min) om man inte är redd för bakken upp på tillbakaturen. Flott natur och kort


