Kioskplaats 3 , 2660 Hoboken
Telefoonnummer: 03 777 21 21

Te koop - Villa

E-mail: info@100-100.be

€ 350.000
Ref. 3946373

Aantal slaapkamers: 3
Aantal badkamers: 3

Omschrijving
Salobrena – (Granada) – villa met 3 slaapkamers
Recent gerenoveerde villa met prachtige tuin, apart gastenverblijf en plaats voor een eigen zwembad.
Deze villa met 2 verdiepingen is onlangs gerenoveerd. Het resultaat is zeer uniek omdat je nog steeds kunt genieten van enkele
van de originele Spaanse kenmerken, maar nu is er ook een eigentijdse toets. De villa is gebouwd op 2 niveaus, maar elk niveau
is onafhankelijk en heeft externe toegang. Als u het pand betreedt, is er een veilige privéparkeergelegenheid. Op dat niveau is er
een grote open ruimte die deels als woonkamer en deels als slaapkamer wordt gebruikt. Er is ruimte in deze grote open ruimte
om een kitchenette toe te voegen als u dit als echt onafhankelijke gastenverblijf wil gebruiken. Daarnaast is er een doucheruimte
en nog een slaapkamer, die deels als kantoor en deels als slaapkamer wordt gebruikt. Deze kamer biedt directe toegang tot de
mooie, vlakke tuin.
De tuin heeft gazon en rozenstruiken en veel fruitbomen. Er is ruimte in de tuin om een privézwembad toe te voegen; er is echter
een goed onderhouden gemeenschappelijk zwembad dat het hele jaar door geopend is. Er is ook een kinderbad, een speeltuin,
een tennisbaan en een voetbalveld in de gemeenschappelijke ruimte.
Op het hoofdniveau van de villa, dat zich boven het aparte gastenverblijf bevindt, is er een eetkamer die een prachtig uitzicht
biedt op de zee, het Moorse kasteel van Salobrena en de bergen en een aparte keuken die aansluit op de woonkamer. Er is ook
een geweldig uitzicht op zee vanuit de woonkamer. Er zijn 2 slaapkamers, beiden met ingebouwde kasten en een mooie
badkamer. Buiten op dit niveau is er een terras, waarvan een deel overdekt is, en er is een buitentoilet en douche.
De villa ligt op een perceel van ongeveer 500 m2 en maakt deel uit van een zeer mooi heuveldorp aan de Costa Tropical van
Granada.

Financieel

Terrein

Prijs: € 350.000,00

Tuin: Ja

Gebouw

Stedenbouw

Staat: Gerenoveerd

Bestemming: Niet meegedeeld
Bouwvergunning: Niet meegedeeld
Verkavelingsvergunning: Niet meegedeeld
Voorkooprecht: Niet meegedeeld
Dagvaarding: Niet meegedeeld

