Villa
145 m²
1.0425 hectares
REF: MV 1693

Bedar

239.950€

Prachtige 3 bed / 2 Bad Villa in een idyllische instelling in een van de hoogste punten van de Bédar
met uitzicht op de prachtige bergen en het panoramisch uitzicht over de hele kustlijn.
Het pand ligt op een residuele perceel van 10,425 mts2 en gebouwd zijn van 144,82 mts2, als
volgt verdeeld: massale lounge / eetkamer kamer, ruime keuken met veel ruimte voor de tabel en
stoelen, master slaapkamer met en-suite badkamer, 2 dubbel slaapkamers en een familie
badkamer. Vanaf de grote lounge is er ook een trappenhuis die naar een galerij op de bovenste
niveau en vanaf daar de toegang tot de 2 grote terrassen en ook een pijnlijke kamer leidt.
De eigenschap aan de buitenkant is voltooid, heeft de licentie van de 1ste bezetting, enz. De
nieuwe eigenaar zal moeten tot het eind van de delen van het interieur van de eigenschap dat
haven´t nog afgerond zoals keuken, decoreren, enz.
De shell onder de eigenschap werd oorspronkelijk ontworpen voor een grote garage, Spelkamer,
enz. De huidige eigenaars heeft dit gebied bricked af maar het zal gemakkelijk te heropenen, moet
de koper wenst dus.
Er zijn een bos van olijven en andere bomen geplant in het land. Het huis is nog niet aangesloten
op leidingwater en elektriciteit, en dus de nieuwe eigenaar zal moeten contract voor deze diensten.
Er is geen zwembad, maar met de hoeveelheid grond die meegeleverd met de eigenschap wordt
de nieuwe eigenaar kunt kiezen waar te hebben geïnstalleerd maar uiteraard vóór doet
bouwvergunning moet aanvragen.
Voor meer informatie of voor het boeken van een afspraak bekijken bezoek ons kantoor of neem
contact met ons op per telefoon of e-mail.

sales@mojacarestates.com

+34 950 478 935

https://nl.mojacarestates.com/1693

Mojacar Estates: Paseo del Mediterraneo, 8 - Mojacar - 04638

REF: MV 1693

sales@mojacarestates.com

+34 950 478 935

https://nl.mojacarestates.com/1693

Mojacar Estates: Paseo del Mediterraneo, 8 - Mojacar - 04638

