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Aquitaine - Dordogne

Bourgogne - Nièvre

Bourgogne - Saône-et-Loire

Périgueux

St. Amand-en-Puisaye

Chalon-sur-Saône

In een gehuchtje tussen Périgueux en Bergerac rustig
gelegen complexje van twee natuurstenen woningen
van in totaal 170m2 woonoppervlakte. De eerste
woning bestaat uit twee slaapkamers, grote woon
kamer, ingerichte keukenhoek, badkamer en toilet. De
tweede woning telt vier slaapkamers waarvan er twee
op de etage liggen, twee badkamers, keuken, wooneetkamer van 38m2. Vanwege de hoge ligging op het
terrein van 3279m2 is er uitzicht over de bosrijke en
heuvelachtige omgeving.
Prijs: a 245.500 ref AQ-0056HA

In een gehuchtje nabij Saint Amand-en-Puisaye rustig
gelegen, in goede staat verkerende authentieke platte
landswoning. Het pand met een oppervlakte van
280m2 heeft een kelder, (b.g.) een entree, ingerichte
keuken, toilet, doucheruimte, woonkamer van ca.
80m2 met balkenplafond en schouw, en op de etage
een mezzanine, twee grote slaapkamers, doucheruimte en in te richten zolder van ca. 50m2. Gesitueerd
temidden van een ingerichte tuin van 6111m2.
Prijs: a 265.000 ref BO-0385HA

Nabij Chalon-sur-Saône rustig gelegen gerenoveerde,
voor de streek karakteristieke galerie-woning van
200m2. Het beganegrondniveau waar voorheen de
(wijn)kelders lagen, is nu ingericht met een grote
entree, een slaapkamer van 20m2 en een badkamer.
Op de etage die bereikt wordt via een stenen buiten
trap, bevinden zich een woonkamer van 58m2,
salon van 29m2, ingerichte keuken en badkamer. 
De tweede etage telt vier slaapkamers en een
bureau. Gesitueerd op 1500m2 eigen grond met
zwembad.
Prijs: a 330.000 ref BO-0421CB
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