
€852 000€852 000

Kjøp Kjøp Tow n med 8 rum Tow n med 8 rum 

Boyta: 375 m² Boyta: 375 m² 

Oppholdsrom:Oppholdsrom: 32 m²

Plot storlek:Plot storlek: 40 m²

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: Sydöstra

Åsikter:Åsikter: panorama

Kök:Kök: utrustad oberoende

Varmt vann:Varmt vann: elektrisk

Varme:Varme: gas

Intern tilstand:Intern tilstand: bra

Ekstern tilstand:Ekstern tilstand: bra

Index:Index:

Terrasse sur le toit, eldstad, affärer till

fots, lugna 

6 sovrum

1 terrasse

2 bad

4 dusjrom

7 toalett

3 kjellere

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): G

Utslipp av klimagasser (ghg): Utslipp av klimagasser (ghg): G

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

Town 599 Les ArcsTown 599 Les Arcs

Unikt, stort och extremt charmigt byhus med fantastisk takterrass där du njuter av
panoramautsikt över hustaken! 6 sovrum och 6 badrum! På en lugn gata utan trafik
i kvarteret "le Parage", den äldsta delen av Les Arcs sur Argens, ligger detta
idylliska hus som ursprungligen var residens för greven av Provences egen vakt,
därav namnet: La Maison des Gardes. Dess historia går tillbaka till medeltiden när
tempelriddarna befäste byn och skyddade den från saracenerna. Huset har stora
ljusa rum på alla plan. Med sitt centrala läge och korta gångavstånd till
restauranger, caféer och butiker är det perfekt som åretruntboende, resort, bed &
breakfast, uthyrning eller för olika evenemang som kurser och seminarier.  
HUSET Boytan på totalt 375,90 m2 är uppdelad i ett huvudhus och en lägenhet
som har en separat ingångsdörr från gatan förutom att den även har en ingång
från huvudhuset.   1: a våningen : Från gatan kommer du in i en stor entré. Härifrån
finns entré till den fristående lägenheten som består av vardagsrum med välvt tak,
öppen spis, pentry, badrum med badkar, toalett och dubbla underdel. Ett stort
sovrum har tillgång till en mysig bakgård med gott om matplats för flera. Det finns
även en separat toalett med handfat i korridoren mellan huvudbyggnaden och
lägenheten.   Från entrén har man även tillgång till 3 källarrum från
Tempelriddarens tid på totalt ca 48 m2 (dessa öppnas upp och utgör tillsammans
en stor källare).   Från samma entré kommer du in i huvudbyggnaden och
eldstaden som även kan användas som TV-rum och som har utgång till
bakgården. 2: a våningen: Här finns 3 stora sovrum, alla med eget badrum med
dusch, toalett och handfat. I ett sovrum finns en gasspis (stadsgas).   3: e
våningen: På denna våning finns 2 rymliga sovrum som båda har privata badrum
med dusch för det ena rummet och badkar för det andra. I båda badrummen finns
även handfat och toalett. På detta plan finns även ett stort kök på ca 33 m2 med
gott om plats för många gäster. Den är utrustad med keramikhäll, diskmaskin och
ugn. Från köket går man upp till en härlig takterrass på ca 40 m2 med fantastisk
utsikt över hustaken och till klocktornet. Här finns bord och stolar samt öppen spis
under en pergola. Vill du se ännu bättre bortom staden går du några trappsteg upp
för att komma till den övre delen av terrassen. PARKERING Inte långt från huset
finns flera allmänna parkeringsplatser, bl.a vid kommunhuset och nedanför i


