
€1 790 000€1 790 000

Kjøp Kjøp Villa med 5 rum Villa med 5 rum 

Boyta: 300 m² Boyta: 300 m² 

Oppholdsrom:Oppholdsrom: 100 m²

Plot storlek:Plot storlek: 3000 m²

Byggår:Byggår: 2003

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: sydväst

Intern tilstand:Intern tilstand: utmärkt

Index:Index:

pool, dubbelglas, Vide sanitaire, eldstad,

automatisk grind, lugna 

5 sovrum

2 terrasser

4 bad

1 dusjrom

1 garasje

6 parkering

1 hule

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 Saint-Paul-de-VenceSaint-Paul-de-Vence

Fantastisk villa Fantastisk villa med vackra volymer nära Saint Pauls medeltida by
Denna vackra och stora villa omgiven av en trädgård på 3000 kvm. med en pool
erbjuder fin utsikt över de omgivande bergen. Dess totala bostadsyta på 300 kvm.
Allt på en enda nivå består av ett huvudhus och 2 stora studior med vardera ett
pentry, ett duschrum och en privat terrass i söderläge, vilket gör det till ett lämpligt
val för dem som vill utveckla ett pensionat. Huvudbyggnaden består av en ingång
som leder till ett stort vardagsrum med öppen spis, en matplats och ett öppet kök,
ett stort sovrum med en klädkammare och ytterligare 2 sovrum med eget dusch /
badrum. Denna stora fastighet kompletteras av ett garage för 2 bilar som kan nås
direkt via köket och används en tvättstuga och gott om plats för att parkera flera
bilar. Dess närhet till Saint-Pauls grundskola samt ett komplett utbud av butiker
och andra bekvämligheter och dess läge mindre än 10 minuter från motorvägen
gör det också till en lämplig fastighet för en familj och de som arbetar i Nice eller
Sophia-Antipolis. En sällsynt egenskap som kan ses utan dröjsmål.  Tjänster:
Larm, Grill, Krymputrymme, Dubbelglas, Elektriska grindar, Sprinklersystem,
Tvättstuga, Utomhusbelysning, Pool, Videotelefon, Öppen spis 
Utgifter og kostnader :
1 790 000 € byrå avgifter inkludert 


