Gata de Gorgos

Villa - 4 Rom - 4 Baderom

Ref. 141-01856p

Salg

Denne fantastiske villaen har blitt reformert til en høy standard som tilbyr moderne innkvartering for å inkludere
en stor resepsjonshall, to doble gjestesoverom med eget bad, gjestetoalett, åpen planløsning for å inkludere
stor stue, fullt utstyrt høyspektret kjøkken, spisestue som fører til et innglasset sommerrom med utsikt og med
tilgang til bassenget, intern trapp som fører til hovedsoverommet med et fantastisk bad marmorbad med en
klofot fritt stående bad og et ytterligere dobbelt soverom med eget bad. Begge soverommene på dette nivået
deler en privat solterrasse for å nyte den fantastiske uhindret utsikten over dalen og til det majestetiske Montgofjellet. Eksternt er det en sørvendt 10m x 5m svømming, sommerkjøkken med bbq, strå cabana slappe av /
spisestue, fishpond og frodige fargerike middelhavshager. Det er også et utendørs dusjrom med toalett og
servant, separat eksternt vaskerom med vaskemaskin og et fyrrom. Tilgang til eiendommen er via elektriske
porter og en lang kjøretur med parkering for flere biler pluss dekket garaging for to biler. Ridefasilitetene
inkluderer 4 løse bokser i massivt tre, et takrom, kenneler, et feltly, høylåve, paddock og separat beiteområde.
Kjøpere har muligheten til å reformere eksisterende uthus for å skape mer overnatting hvis det kreves pluss
muligheten til å kjøpe mer land. Eiendommen har fordeler som inkluderer doble vinduer, air condition, gass...

By: Gata de Gorgos
Construction m2: 450
2

Tomt m : 6000
2

Boligtype: Villa

Orientering: Sør-vest

Rom: 4

EPC: In progress

Terrace m : 0

Baderom: 4

Year of Build: 0

Gjestetoalett: 1

Oppvarming Central - Basseng Privat - Klimaanlegg Air Con - Öppen terrasse - Parkeringsplass - Peis Fjernsyn/Satélite - Bod - Grill - Utekjøkken - ADSL

475.000€
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