SUMS1536 - Kerobokan Area

Property Information

Villa 5 Kamar Tidur Yang Stylish di Lokasi Utama Umalas

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

Villa stylish ini menggabungkan desain bergaya Bali dan baru saja selesai
direnovasi. Arsitektur kayu dari bangunan beratap ‘alang alang’ selaras
dengan kolam taman yang tertata dengan baik serta dua kolam renang
besar. Terletak di jalan yang sepi, villa dibangun diatas 2 tingkat tanah.
Bangunan utama 2 lantai berada di posisi tanah yang lebih tinggi. Lantai
dasar adalah gabungan ruang tamu terbuka yang besar dengan area
santai yang memiliki sofa dan meja kopi. Di tengahnya terdapat meja
makan besar dengan 12 kursi, cocok untuk bersantap dengan kelompok
atau keluarga. Selain itu, dapur telah direnovasi sepenuhnya dan sekarang

:5
: 12.000.000.000
: 800.000
: Leasehold
: 1,700 sqm
: 900 sqm

Built-In
Wardrobes,Close
to
Schools,Close to Shops,Close to
Transport,Garden
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merupakan
dapur besar yang lengkap dan terbuka, menghadap ke ruang makan. Di tempat yang sama, terdapat juga ruang media
dengan TV layar datar besar dengan DVD dan CD player, termasuk ruang kantor dengan komputer dan telepon SLI.
Di lantai kedua, kamar tidur utama memiliki tempat tidur king-size yang menghadap sawah melalui partisi berjendela yang
memisahkan balkon dengan kamar. Kamar mandi kamar tidur utama memiliki bathtub dan dua shower terpisah untuk
kenyamanan maksimal. Di lantai yang sama, ruangan lain telah direnovasi untuk ruang permainan anak-anak dan dua kamar
tidur dengan kamar mandi sharing.
Di bagian bawah, air dari kolam renang di atas jatuh ke kolam kedua dengan luas 60m2. Selain kolam renang terdapat juga
ruang hiburan, termasuk sofa dan meja biliar untuk memberi Anda waktu untuk bersantai. Selanjutnya, terdapat dua kamar
tidur dengan kamar mandi pribadi di bangunan yang terpisah, dikelilingi taman hijau dan kolam ikan.
Properti dijual dengan Hak Sewa untuk 25 tahun dengan opsi perpanjangan selama 25 tahun ke depan.
Ini adalah investasi properti yang harus anda lihat dan terbukti menjadi tempat tinggal yang fantastis di Bali.
Properti Hak Sewa (Leasehold) ini dijual dengan harga: Rp 12.000.000.000
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