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OMSCHRIJVING

Te renoveren villa met mooie en grote tuin te koop in een
idyllische omgeving in de rustige woonwijk Can Reixach,
Solius.
Deze prachtige te renoveren villa van 216 m² is gebouwd in 1996 en staat op een
groot perceel van 2.308 m². De villa valt op door zijn comfortabele ontwerp, verdeeld
over een verdieping op het zuiden om volop van de zon te genieten.
De villa is te betreden via een ruime entree, met ruimte voor het parkeren van
meerdere auto's en met toegang tot de garage.
Bij binnenkomst in het huis worden we verwelkomd door de woonkamer met toegang
tot het achterterras met uitzicht op de bergen. De woonkamer heeft een prachtig
open ontwerp, met een open haard en grote ramen die uitkomen op de tuin die veel
natuurlijk licht binnenlaten. Tot slot heeft het daggedeelte een ingerichte keuken en
op de bovenverdieping of zolder een grote polyvalente ruimte.
Via de hal, in tegengestelde richting, komt u in het nachtgedeelte. Deze bestaat uit 4
tweepersoonskamers en 2 badkamers.
Ten slotte heeft de villa op de benedenverdieping een grote garage met capaciteit
voor meerdere voertuigen en een opslagruimte.
Het prachtige ontwerp van dit huis is nog duidelijker aan de buitenkant, waar we de
prachtige tuin vinden met een buiteneetkamer met een barbecue en ruimte voor de
aanleg van een zwembad.
De villa is voorzien van centrale verwarming op olie.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
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Uitzicht op de bergen, Tuin, Prive garage, ,
Balkon, Barbecue, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Open haard,
Renovatie object, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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