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Basse-Normandie - Orne

Argentan

Paulhiac

Aquitaine - Lot-et-Garonne

Lorraine - Vosges

In een gehucht nabij Argentan zeer rustig gelegen
prachtig complex bestaande uit een karakteristieke
plattelandswoning, stenen schuur en stenen gîte.
Het hoofdverblijf heeft o.m. keuken, eetkamer, salon,
bureau en 2 slaapkamers; het vriendenhuis o.m.
woonkamer, keuken en 2 slaapkamers. Het geheel
staat temidden van een prachtig ingerichte tuin op
ongeveer 12.742 m² grond.
Goede prijs-kwaliteitverhouding!
Prijs: a 260.000 k.k. ref. N-0664HA

Entree in deze luxe villa uit 2008 via de indrukwekkende
duiventoren met zicht tot in de nok. De woning is zeer
rustig en vrij gelegen aan de rand van het dorp op
een perceel van 4,5 ha met prachtig uitzicht op het
10 km verder gelegen chateau Biron. Het zwembad
meet 50 m² en is voorzien van een alarm. Een separate
studio vult het geheel aan. Veel extra voorzieningen
zoals WiFi, luchtverversingsinstallatie en centraal stofzuigsysteem.
Prijs: a 745.500 k.k. ref. AQ-0091HA

Deze gezellige en goed onderhouden moderne
woning uit 1986 staat op hoogte in een gebied met
verspreide bewoning, niet ver van Le Thillot. De
woning telt (b.g.) ingerichte keuken, badkamer en
grote woonkamer met haard, (et.) mezzanine,
5 slaapkamers en doucheruimte. Grond: 985 m², met
nieuwe carport, nieuw tuinhuisje, terras en prachtig
uitzicht. Een perfecte woning voor natuurliefhebbers,
niet ver van de skipistes!
Prijs: a 195.000 k.k. ref. LV-0455HA

Ferdrupt

VieVaFrance is een óók in Frankrijk erkend makelaar en lid van de Fédération Nationale des Agents Immobiliers (FNAIM). De werkwijze: ‘zoeken op maat’ door heel Frankrijk. Een netwerk van meer dan
10.000 makelaars. Advies, begeleiding en bemiddeling binnen handbereik, ook bij verkoop van uw woning. Specialist in Frans onroerend-goedrecht, aankoopbegeleiding door heel Frankrijk.
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