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Italia

Casa de Vanzare

CARACTERISTICI
ZONA: Italia
Suprafata construita: 1200 mp
Suprafata Teren: 3700 mp
Nr. Dormitoare: 10
Nr. camere: 14
Nr. bai: 10
An constructie: 1900

Desfasurare
Proprietatea este alcatuita astfel:
Teren: 3.700 mp de Parc cu Brazi Seculari
Casa: 1.200 mp
650 mp Master Vila cu Penthouse
100 mp Casa Staff-ului
150 mp Anex?
45 mp Verand? locuibil?
30 mp Anex? de servicii la piscin?
165 mp Piscina interioara
28 mp Sere
165 mp Garaj cu 10 locuri de parcare
2 locuri de parcare exterioare

DESCRIERE
Aceast? minunata vil? a fost construit? la începutul anilor 1900, dar a fost complet renovat? în perioada 1992-1994.

Lucr?rile de restructurare includ ingineria instala?iilor ?i reconstruc?ia acoperi?ului. Acesta este loftul, care are o suprafa?? de 220 m2, o
intrare independent?, open space cu turn al?turat, 2 b?i ?i un solar mare.
Un aspect important al renov?rii este c? designul arhitectural original nu a fost modificat în niciun fel, men?inând autenticitatea acestei vile
minunate. Printre elementele originale se num?r? parchetul ?i ferestrele, care au fost restaurate cu grij?.
Parterul are 220 mp si este compus din zona de dining ce are un frumos semineu, o bucatarie mare si cocheta, o baie, o spalatorie si o
pivnita mare. Etajul are tot 220 mp si este alcatuit din 4 dormitoare, un dressing, 4 bai, si o terasa mare.
Casa de Oaspeti are o suprafata de 150 mp. A fost complet renovata în 1992 ?i are intrare independent?. Este construita pe 2 etaje;
Parterul are un living mare, o bucatarie si o baie. Primul etaj are 3 dormitoare si 1 baie.
Anexa are o suprafata de 100 mp, si a fost complet renovata in anul 1992. Are si intrare independenta, si este compusa din 2 etaje; La
parter se afla o bucatarie cu living care are si un semineu. Primul etaj are 2 dormitoare cu 1 baie, si o spalatorie la subsol.
Verand? are o suprafa?? de 45 mp, renovat? în 2005. Este construit? pe un etaj, cu living cu verand?, 1 dormitor ?i 1 baie.
Anexa piscinei are o suprafata de 30 mp: 1 living cu baie
Piscin? interioar? înc?lzit?: 165 mp Camer? cu ?emineu - 2 b?i
Aceast? vil? este unic? deoarece are o vedere spectaculoas? asupra Lago di Como ?i mun?ilor ?i este o oportunitate care nu se
întâlne?te foarte des. Menaggio, ora?ul în care se afl? vila, este ?i el superb ?i v? ofer? o gam? larg? de magazine, restaurante, excursii
cu barca ?i alte activit??i zilnice.

PRET 7.000.000 EUR
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*Primirea acestei prezentari reprezinta acceptul dvs. ca orice negociere legata de acest imobil sa aiba loc in prezenta unui reprezentant al companiei Regatta.

