SSNR1614 - Sanur

Property Information

Dijual Villa 6 Kamar Tidur di Sanur

Bedrooms
Price (IDR)
Equivalent (USD)
Title
Land Size
Building Size
Other Features:

Properti ini terletak di daerah yang sangat tenang, 300 meter dari pantai
namun dekat dengan fasilitas pendukung seperti rumah sakit dan sekolah.
Terdapat gazebo di dekat kolam renang dengan hanya suara ombak dan
angin laut yang segar, membuat properti ini unik dan sempurna bagi
mereka yang menyukai privasi.
Di lantai dasar terdapat ruang makan dan dapur terbuka, dengan 1 kamar
tidur besar dengan kamar mandi terletak di kedua sisi serta gym luas. Di
lantai atas terdapat dua kamar tidur besar dengan kamar mandi pribadi.
Kedua lantai memiliki teras besar cocok untuk bersantap di udara terbuka

:6
: 13.000.000.000
: 910.000
: Hak Milik (Freehold)
: 1,210 sqm
: 750 sqm

Built-In
Wardrobes,Close
to
Schools,Garden,Secure
Parking,Formal
Lounge,Separate
Dining
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dan menikmati pemandangan. Pemilik saat ini
menggunakan satu ruangan sebagai ruang media / tv dan satu ruangan sebagai ruang musik / kantor, ruangan tersebut juga
bisa dirubah sebagai kamar tidur.
Di halaman terdapat taman terbuka yang besar sangat cocok untuk hewan peliharaan atau anak-anak bermain, sedangkan
kolam renang 14 meter cukup besar untuk berenang beberapa lap. Tersedia juga garasi dan ruang staf. Dibangun pada tahun
1999/2000, villa ini masih dalam kondisi bagus.
Villa terdiri dari:
Kamar tidur: 6
Kamar mandi: 4
Ruang tamu / ruang makan / dapur
Kolam renang pribadi 14 x 4,5 meter
Perabotan lengkap
Balkon + area teras luas di kedua lantai
2 Lantai
Lokasi tenang dengan 5 menit berkendara ke pusat Sanur
Luas tanah: 1210m2 (12,1 are)
Luas bangunan: 750m2
Status kepemilikan: Hak Milik (SHM)
Dokumen lengkap: Sertifikat, IMB, semua pajak dibayar
Permintaan Harga: Rp. 13M
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