SSEM1295 - Petitenget

Property Information

Property Hak Milik dengan 4 Kamar Tidur di Petitenget

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

Terletak di daerah yang populer di Petitenget, villa ini berada di komplek
perumahan yang tenang dan aman, dekat dengan restoran, pusat
perbelanjaan dan hanya berjarak 2 km menuju pantai.
Dibangun di tanah Hak Milik (Freehold) dengan luas 300 m2 dengan akses
jalan aspal lebar 6 meter. Properti ini terdiri dari 4 kamar tidur, 4 kamar
mandi, 1 kantor kecil, semuanya terletak di lantai dua. Semua kamar tidur
difasilitasi TV , pemutar DVD dan akses internet nirkabel 3 Mbps fiber
optic.
Di lantai satu terdapat ruang tamu dan ruang makan yang luas dan

:4
: 5.500.000.000
: 460.000
: Hak Milik (Freehold)
: 300 sqm
: 200 sqm

Close
to
Shops,Garden,Terrace/Balcony,Swi
mming pool, Hak Milik
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merupakan tempat yang paling pas untuk menikmati waktu Anda. Di ruang
tamu terdapat 2 set sofa
yang nyaman, meja makan semi formal lengkap, dengan 6 tempat duduk untuk orang dewasa. Dapur juga dilengkapi dengan
peralatan modern. Jendela dekat ruang tamu di samping kolam renang dapat dibuka setiap saat untuk udara yang segar.
Kelambu terpasang di jendela sehingga tamu dapat menikmati sejuknya angin tanpa khawatir dengan gigitan nyamuk.
Di luar ruang tamu terdapat sebuah kolam renang dengan luas kira – kira 8m x 3m, dengan kursi berjemur dan payung.
Dilengkapi dengan shower luar ruangan dan teras di sisi kolam renang, disini tamu bisa membersihkan badan mereka dari
pasir setelah bermain di pantai sebelum mereka masuk ke kamar mandi.
Informasi tambahan
Parkir mobil terbuka
Air panas
1 kamar untuk staf
1 gudang dan laundry di lantai satu
Daya listrik 13.200 watt
Sumber air PDAM dan sumur bor
Total jumlah AC: 11 unit
Gerbang masuk komplek, dengan satpam 24 jam
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