
€2 800 000€2 800 000

Kjøp Kjøp Hem med 10 rum Hem med 10 rum 

Boyta: 270 m² Boyta: 270 m² 

Plot storlek:Plot storlek: 500 m²

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: sydväst

Åsikter:Åsikter: panorama

Kök:Kök: kök

Varmt vann:Varmt vann: elektrisk

Varme:Varme: luftkonditionering

Intern tilstand:Intern tilstand: utmärkt

Ekstern tilstand:Ekstern tilstand: bra

Index:Index:

pool, lugna, luftkonditionering, affärer till

fots, havsutsikt, alarm, elektriska jalusier 

7 sovrum

4 terrasser

1 bad

4 dusjrom

5 toalett

2 garages

4 parkering

1 hule

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 Hem NiceNice

SÄLLSYNLIGT TILL SALU: NICE MONT BORON - PRIVAT DOMÄN - FANTASTISKT
270m² HUS MED TAKTERRASS, POOL, PANORAMISK HAVSUTSIKT &amp;
GARAGE NICE BD DU MONT BORON - I hjärtat av det mycket populära distriktet
Mont Boron, kom och upptäck denna exceptionella fastighet! Detta fantastiska hus
på cirka 270m² är fördelat på 5 våningar: 3 lägenheter, 2 stora slutna garage och
en SPEKTAKULÄR takterrass. På bottenvåningen 2 stora stängda GARAGE med
förvaringsutrymmen och elektriska dörrar som rymmer 4 fordon och tvåhjulingar.
På plan 1, en 3-rumslägenhet som består av ett stort vardagsrum med öppet kök,
2 sovrum, ett duschrum, en separat toalett, ett förvaringsutrymme utomhus och en
enorm TERRASS. På plan 2, en 4-rumslägenhet som består av ett stort
vardagsrum, ett separat kök, ett kontor (som kan användas som sovrum). Alla
dessa rum har utsikt över en stor TERRASS med en sublim HAVSUTSIKT.
Lägenheten erbjuder även ett vackert sovrum med eget duschrum och toalett, ett
andra stort sovrum med inbyggda garderober, ett duschrum och en gästtoalett.
Denna lägenhet kan enkelt kopplas till övervåningen (redan befintlig trappa) På
plan 3, en 3-rumslägenhet som består av ett vackert vardagsrum med fantastiskt
öppet kök med utsikt över en stor TERRASS med panoramautsikt över havet till
Cap d&#39;Antibes och Esterel-massivet, staden och bergen. Besöket fortsätter
med ett sovrum, dess privata duschrum och toalett, ett kontor (som kan användas
som sovrum), ett badrum, en separat toalett, ett förvaringsutrymme och en stor
skuggig terrass med sommarkök och grill. Ett KÄLLARE utrymme kompletterar
denna fastighet. På 4:e våningen, en magnifik och enorm TAKTERASS med
PRIVAT POOL som erbjuder panoramautsikt över HAVET, slottet i Nice och staden
med direkt tillgång till Parc du Mont Boron. Du kommer att falla under för denna
UNIKA fastighet, mycket SÄLLSÄLLSAMT i grannskapet och för dess många
fördelar: en sydvästlig exponering som erbjuder perfekt ljus, många soliga
TERRASSER för att njuta av den FANTASTISKA PANORAMISK UTSIKT, en
TAKTERRAS som dominerar staden och havet, en hiss/godshiss och 2 stora
stängda garage för perfekt tillgänglighet. Huset, anmärkningsvärt beläget, har en
trevlig miljö och verklig komfort tack vare LUFTKONDITIONERING och elektriska
fönsterluckor. Omedelbar tillgång till mitten och nedre Corniche, till lokala butiker


