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Bourgogne – Saône-et-Loire

Nabij Donzy-le-National prachtig gelegen woning met
terrassen en groot zwembad op 23.866 m². Het pand
is de afgelopen jaren met veel zorg voor kwaliteit
en aandacht voor authenticiteit gerenoveerd. Het
eindproduct mag er dan ook zijn; een luxe, sfeervolle
woning voorzien van alle gemakken waar het fijn toeven
is. Vanaf het terras op de etage is er een adembenemend
uitzicht . Een sfeervolle woning met prachtig uitzicht op
de eigen bossen !
Ref. BO-0488HA 		
Prijs: € 749.000 k.k.
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Midi-Pyrénées – Lot

Gerenoveerde 16e-eeuwse molen van 190 m² met
bijgebouwen, 2 chambres d’hôtes, gîte, zwembad en
overdekte terrassen. Het privéverblijf bestaat uit (b.g.)
woonkamer van 55 m², bureau, keuken, slaapkamer. Op
de verdieping bevinden zich de twee gastenkamers met
sanitair. Tegen de molen staat de gîte van 28 m² met
keukentje en sanitair. Dit prachtige pand staat geheel
vrij in een brede vallei midden in een park van 1,4 ha op
slechts 10 minuten van Puy-l’Evêque.
Ref. MP-0149HA
Prijs: € 495.000 k.k.

Provence – Alpes de Hte. Provence

Zeer fraai te midden van bergen op 1000 m hoogte
gelegen stenen woning met recente uitbreiding.
Twee ijzeren toegangshekken ontsluiten het 1,1 ha
grootte terrein. De woning in mediterrane stijl heeft
o.a. woonkamer, ingerichte keuken, 3 slaapkamers,
2 badkamers en 3 terrassen. Een carport en stenen
schuurtje maken het geheel af. Aanleg van een zwembad
is mogelijk. Een sfeervolle vakantiewoning in een
prachtige omgeving!
Ref. P-0263HA
Prijs: € 561.000 k.k.

VieVaFrance is nu óók in Frankrijk erkend makelaar en lid van de Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM).
Aanbod in heel Frankrijk. Gespecialiseerd in het zoeken-op-maat en advies, begeleiding en bemiddeling bij aan- en verkoop door heel Frankrijk.

