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Lorraine Vosges
Omgeving Remiremont. In een glooiend bosrijk
landschap zeer rustig gelegen helft van een karakteristieke 19e-eeuwse boerderij. Het in goede staat
verkerende pand staat op 2978 m2 eigen grond
met vrijstaande dubbele garage en bron. De beide
woonetages tellen o.m. een ingerichte keuken, salon
met haard en mezzanine, grote doucheruimte met
toilet, twee slaapkamers. De hele tweede verdieping
wordt ingenomen door een in te richten zolder. Mooi
produkt!

Normandie Seine-Maritime

Omgeving Arlanc. Prachtig gelegen in het natuurpark de “Livradois”, domein van ca. 4 ha met gerenoveerd “maison de maître”, vrijstaande schuur en
10 in 2003 gebouwde luxe chalets. Het “maison
de maître” van 3 etages doet dienst als beheerderwoning. Er zijn een bruin café met recreatieruimte,
overdekt terras, zwembad en sauna. De voor de
verhuur gebouwde chalets zijn volledig ingericht
en hebben een salon van 30 m2 met open keuken,
badkamer, 2 slaapkamers en terras van 18 m2.
ref AU-0077HA prijs €

ref LV-0277HAprijs €

ref N-0534HAprijs €

848.000

208.650

Les Petites Dalles. Op slechts enkele honderden
meters van de zee, zeer rustig en fraai op 8.500 m2
eigen terrein gelegen vakantiewoning. Het pandje
van 55 m2 bestaat uit een woonkamer met haard en
keukenhoek, een slaapkamer, een toilet en een doucheruimte. Het is deels onderkeldert. Vanaf het grote
terras is er een prachtig uitzicht over het dorp en de
bosrijke omgeving. Het bewoonbare oppervlak kan
tot 200 m2 worden uitgebreid. Zeldzaam!
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