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REF. MRS2659
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ÖVERBLICK

Underbart familj hem med en stor, platt trädgård med
pool och massor av avskildhet.

Detta hus i Medelhavsstil byggdes 1980 och totalrenoverades (inklusive elektrisk
installation) 2011 med stor smak.

Trädgården är platt och rymlig (1 670 m²) med pool, omgiven av träd och utsikt över
havet och bergen med grillplats.

Huset är fördelat på 3 halva våningar plus ett öppet loft. När vi kommer in hittar vi en
stor ljus hall från vilken du kan komma åt en av fastighetens terrasser. Härifrån når vi
vardagsrummet med stora fönster med utsikt över havet och bergen, vacker matsal
och modernt kök med frukostområde; och lämnade trappan som leder till
sovområdet. Husets övre del är reserverad för paret med en svit, omklädningsrum
med ö med lådor för små föremål och ett modernt badrum med badkar och dusch
och en vindsdel med sittplatser och en studie.

I den nedre delen av huset hittar vi barnområdet med 2 dubbelrum och en enda som
delar ett badrum. Även i detta utrymme finns ett stort spelrum och studie med direkt
tillgång till poolområdet och trädgården och ett rum samt ett badrum med dusch.

Huset erbjuder också ett verktygsområde och ett skafferi, ett 2-bil garage plus
ytterligare parkering på verandan.

Huset har flera verandor och terrasser för att njuta av utsikten och lugnet.

lucasfox.se/go/mrs2659

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Renoverad, Öppen spis,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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