
€1 590 000€1 590 000

Kjøp Kjøp Hem med 6 rum Hem med 6 rum 

Boyta: 165 m² Boyta: 165 m² 

Åsikter:Åsikter: hav

Kök:Kök: Amerikanskt

Intern tilstand:Intern tilstand: utmärkt

Index:Index:

pool, havsutsikt 

3 sovrum

2 terrasser

4 bad

2 toalett

3 parkering

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): C

Utslipp av klimagasser (ghg): Utslipp av klimagasser (ghg): B

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

Hem Hem Villefranche-sur-MerVillefranche-sur-Mer

Härligt radhus med 4 sovrum ligger i det eftertraktade privata området Castellet i
Villefranche-sur-Mer. Detta charmiga provensalska hus har ett eftertraktat läge i
Villefranche-sur-Mer-inuti den privata och säkra domänen "Domaine Du Castellet",
känd för sina lyxiga villor. Bostaden har en vacker utsikt över havet och Saint-Jean-
Cap-Ferrat, och har totalrenoverats inuti till högsta standard med kvalitet fästen och
beslag. Den gamla staden Villefranche och stranden är 10 minuter med bil eller ca
25 minuter till fots, och inom en kort gångavstånd har du en liten stormarknad som
är öppen 7 dagar i veckan. Huset är indelat i tre nivåer och erbjuder privat parkering
för upp till 3 bilar. Vid huvudentrén, bakom en privat Grind, har du en
parkeringsplats för en bil, omgiven av en trädgård med blommor och buskar.
Första våningen har en hall med trappor som förbinder de tre nivåerna, ett stort
vardagsrum med öppet kök och dörrar som leder till den vackra terrassen med
fantastisk havsutsikt. Terrassen har ett matbord och en lounge med soffa och
stolar, en liten pool ovanför marken och ett sommarkök med grill. Från första
våningen leder trappan upp till andra våningen där det finns tre sovrum - ett med
eget badrum och balkong med havsutsikt. Det finns ett andra badrum med dusch
och toalett och en annan separat toalett i korridoren, delas med de andra två
sovrummen. Alla sovrum är snyggt färdiga med parkettgolv och har massor av ljus
och vacker utsikt över havet. Källaren har omvandlats till en oberoende studio -
som också kan användas som ett stort sovrum - med vardagsrum, sovrum,
omklädningsrum och ett rymligt badrum med dusch och badkar. Förutom den inre
trappan har denna våning också sin egen oberoende ingång från gatunivån. I
källaren finns också en tvättstuga med dubbel handfat och separat förråd, med
möjlighet att bygga ett annat kök. Denna underbara egendom skulle vara perfekt
som ett fritidshus, men kan också vara en härlig året runt bostad. Villefranche-sur -
Mer ligger perfekt på Franska Rivieran - köravståndet från Monaco och Nice
flygplats är bara 20 minuter-och är en autentisk stad som har en känsla året runt.
Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat och staden Nice ligger en kort bilresa
från huset. Det omgivande området erbjuder ett stort urval av utmärkta
restauranger och kaféer, butiker och restauranger. Marknader, stränder och
vandringsleder i orörd natur. 


