
€1 174 900€1 174 900

Ny Ny Villa med 4 rum Villa med 4 rum 

Boyta: 125 m² Boyta: 125 m² 

Oppholdsrom:Oppholdsrom: 31 m²

Plot storlek:Plot storlek: 220 m²

Kök:Kök: kök

Intern tilstand:Intern tilstand: ny

Ekstern tilstand:Ekstern tilstand: ny

Index:Index:

pool, lugna, luftkonditionering, affärer till

fots, ny 

3 sovrum

2 terrasser

2 bad

2 toalett

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): Unavailable

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

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

Villa Villa MarseillanMarseillan

UNIK MÖJLIGHET ATT INVESTERA I EN LYXFASTIGHET VED MEDELHAVET! Nytt
program i Marseillan. Bli förtrollad av det autentiska södra Frankrike med dessa
lyxvillor med exceptionella bekvämligheter. Privat pool och stora terrasser! För alla
visningar från maj till augusti 2023: - Båttur på sjön Thau med skaldjursprovning -
Privat besök och vinprovning på Seigneurie de Peyrat. Nära till affärer och stränder.
Lätt tillgång I hjärtat av en magnifik egendom, typiska villor med traditionella
stenväggar och takterrass. Dessa lyxiga villor kombinerar traditionell design med
modern interiör. Från takterrassen har du en enastående utsikt över trädgården
eller Etang de Tau. Villan som presenteras här är en duplex. Det erbjuder vackra
utrymmen med 3 sovrum och gott om förvaring. På trädgårdsnivå har du en vacker
uteplats som består av en stor privat terrass med integrerad utomhuslounge, en
21m² trädgård och pool och på övervåningen en 31m² terrass med pergola. Badad
i naturligt ljus är den mycket ljusa bottenvåningen arrangerad runt ett stort öppet
vardagsrum, med kök och matsal. Det exklusiva köket är utrustat med
kvalitetsapparater. De stora badrummen är smakfullt inredda. Gården erbjuder
tillgång till en hel rad fördelar reserverade för ägarna. Denna fastighet ligger inom
gångavstånd från den charmiga staden Marseillan och dess restauranger, butiker,
marknad och pittoreska hamn. Béziers - Cap d'Agde flygplats ligger bara tjugo
minuter bort med bil. Montpellier-Méditerranée ligger 1 timme bort. Paris är fyra
timmar med TGV och Barcelona två timmar. Exempel på vyer, icke-kontraktuella
bilder  


