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Prijs: 750000 EUR

Vrijstaande Villa in Alora
Referentie: R3569632
Terras: 0m 2

Slaapkamers: 7

Badkamers: 5

Plotgrootte: 33527m 2

Bouwgrootte: 395m 2
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Plaats: Alora
Twee vrijstaande Villas met twee zwembaden
Op 33.527m2 grond staan deze 2 villa&apos;s die allebei een eigen oprit hebben. De grond om de
woningen heen is tevens goed bruibaar voor paardenliefhebbers doordat deze licht glooiend is.
Via een gezellige inkomhal komen we de eerste Villa binnen met een oppervlakte van 190m2. Deze hal
in T-Vorm geeft toegang tot een ruime bibliotheek/woonkamer, een aparte lichte woonkamer met open
haard en openslaande deuren naar het terras. Lopend door de Villa komen we in de grote degelijke
keuken met granieten werkbladen. De eerste villa beschikt over drie 2-persoons slaapkamers waarvan
er één een ensuite badkamer heeft. een tweede badkamer is tevens aanwezig. Aan de achterzijde van
het pand is een patio met BBQ ruimte en natuurlijk kan een heerlijk zwembad niet ontbreken.
Airconditioning in de woonkamer, zitkamer en master bedroom. Water, elektriciteit, internet en Sky TV.
de tweede villa valt meteen op door zijn prachtige hoge plafond in de sfeervolle houtkachel in de
woonkamer. Via openslaande deuren is er toegang tot een eigen zwembad. Deze woning heeft het
karakter van een grote boerderij met een massief houten keuken met granieten werkbladen.
Deze villa beschikt over 4 slaapkamers waarvan er twee een ensuite badkamer hebben. Een derde
badkamer is aanwezig.
Deze villa is, net als de andere, van goede degelijke kwaliteit en van alle gemakken voorzien. Totale
oppervlakte van de tweede villa is 165m2.
Leidingwater en elektriciteit.
Dit object is ideaal hoor het creëren van een B&B met veel privacy voor de eigenaar. Ook ideaal voor 2
grote gezinnen die samen willen wonen en toch hun privacy willen hebben.
Ze hebben een uitstekende toegang direct vanaf een nieuwe geasfalteerde landweg. Wordt samen
verkocht als één eigendom.
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Kenmerken:
Ligging

Zonorientatie

Huidige Staat

Landelijk
Bergdorp

Zuid

Uitstekend

Klimaatbeheersing
Airconditioning

Uitzicht
Bergen

Open haard

Landelijk
Weids

Dichtbij bos
Zwembad
Privé

Tuin
Zwembad
Extra's

Meubilering

Keuken

Overdekt terras
Inbouwkasten

Optioneel

Volledig ingericht

Parkeergelegenheid
Meer dan een

Voorzieningen
Elektriciteit

Privé terras
Satelliet TV
WiFi
Gastenverblijf
Berging
Bijkeuken
Ensuite badkamer
Barbecue
Dubbele beglazing
Tuin
Privé

Privé
Categorie
Bestaande bouw
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