
€2 950 000€2 950 000

Kjøp Kjøp Hem med 7 rum Hem med 7 rum 

Boyta: 350 m² Boyta: 350 m² 

Plot storlek:Plot storlek: 2400 m²

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: sydväst

Åsikter:Åsikter: klart

Kök:Kök: kök

Varme:Varme: luftkonditionering

Intern tilstand:Intern tilstand: bra

6 sovrum

2 terrasser

2 bad

4 dusjrom

3 toalett

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

Hem Hem Sainte-MaximeSainte-Maxime

SAINTE-MAXIME: Superb herrgård med vaktmästarbostad belägen i en
prestigefylld privat domän. Beläget i ett av de mest prestigefyllda
bostadsområdena i Sainte-Maxime, superb masterfastighet på cirka 350 m² boyta
som vetter mot söder och byggd på en tomt på cirka 2400 m². Helt renoverat 2017
och drar nytta av högklassiga tjänster, detta hus består till huvuddelen. På
bottenvåningen: 1 hall med hiss som ger tillgång till trädgårdsnivån, 1 stort
vardagsrum med öppen spis som vetter mot en vinterterrass, 1 matsal, 1
gästtoalett, 1 amerikanskt kök och 1 fullt utrustat grovkök, 1 master på en våning
bestående av, sovrum, badrum med dusch, badkar, dubbla handfat, tv, sedan 1
stort omklädningsrum. På bottenvåningen: sovrum nr 2 med duschrum och wc,
sovrum nr 3 med duschrum och wc, sovrum nr 4 med badrum med dusch, badkar,
dubbla handfat och wc. Men också, 1 gym med bastu, stor dusch, tv. Därefter 1
tvättstuga, 1 vinkällare, 1 garage, 1 fullt utrustad studio med köksdel, duschrum
och wc. I den sekundära delen: 1 vaktmästarhus oberoende av huvudbyggnaden
bestående av: 1 entré och hall, 1 vardagsrum med kök, 1 toalett, 1 sovrum, 1
veranda, 1 terrass. I annex: 1 pool med stränder och bali kiosk, 1 poolhus med 1
utrustad bar, 1 dusch och toalett, 1 jacuzzi, 1 sommarkök också fullt utrustat, 1 grill
spis och dess matsal. 2 stängda carportar för en kapacitet på 6 fordon, anlagd
trädgård av Medelhavet och exotiska arter med automatisk vattning. Att se absolut
för att du kommer att få ett säkert slag i hjärtat. 
Utgifter og kostnader :
Nåværende årlige kostnader 449 €
Godt condominium
2 950 000 € byrå avgifter inkludert 


