
€1 174 900€1 174 900

Ny Ny Villa med 4 rom Villa med 4 rom 

Boa.: 125 m² Boa.: 125 m² 

Oppholdsrom:Oppholdsrom: 31 m²

Tomtestørrelse:Tomtestørrelse: 220 m²

Kjøkken:Kjøkken: utstyrt kjøkken i stuen

Innvendig stand:Innvendig stand: ny

Ekstern tilstand:Ekstern tilstand: ny

Stikkord :Stikkord :

svømmebasseng, stille og rolig,

klimaanlegg, butikker i gangavstand, ny 

3 soverom

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

SJELDEN MULIGHET TIL Å INVESTERE I EN LUKSUSEIENDOM NÆR
 MIDDELHAVET! Nytt program i Marseillan. Opplev det autentiske Sør-Frankrike
med disse luksuriøse villaene med eksepsjonelle fasiliteter. Privat
svømmebasseng og store terrasser! For alle visninger fra mai til august 2023:  -
Båttur på Thau-innsjøen med smaking av skalldyr - Privat besøk og vinsmaking
på Seigneurie de Peyrat. Nær butikker og strender. Lett tilgang I hjertet av en
storslått eiendom, typiske villaer med tradisjonelle steinvegger og takterrasse.
Disse luksuriøse boligene kombinerer tradisjonell design med moderne interiør.
Fra takterrassen har du en eksepsjonell utsikt over hagen eller Tau-innsjøen.
Villaen som presenteres her er en duplex. Den byr på fine arealer med 3 soverom
og rikelig med lagringsplass. På hagenivå har du et vakkert uterom som består av
en stor privat terrasse med integrert utendørs salongområde, en 21m² hage og
svømmebasseng og, oppe, en 31m² terrasse med pergola. Badet i naturlig lys er
den luftige første etasjen arrangert rundt en stor åpen stue med kjøkken og
spisestue. Det eksklusive kjøkkenet er utstyrt med kvalitetshvitevarer. De store
badene er smakfullt innredet. Eiendommen tilbyr tilgang til en hel rekke fordeler
forbeholdt eiere. Denne eiendommen ligger innen gangavstand fra den
sjarmerende byen Marseillan og dens restauranter, butikker, marked og pittoreske
havn fra 1600-tallet. Béziers - Cap d'Agde flyplass ligger bare tjue minutter unna
med bil. Montpellier-Méditerranée ligger 1 time unna. Paris er fire timer med TGV
og Barcelona to timer. Eksempler på utsikt. Les gjennom vår kjøperguide på
www.franskbolig.no


