
 

Inchiriere vila/casa 9 camere | Premium | Scoala Americana |
Pipera 

3,500 € / lună 

Localizare:

 

Anca Boghiu
REAL ESTATE AGENCY DIRECTOR,

PARTNER | REALTOR 

0723.502.582
anca@realt.ro

• 9 camere 
• An construcție: 2019 
• 5 dormitoare; 5 băi; grădină; 

• Nivel : P+2E 

• Supraf. utilă: 294 mp 
• 2 locuri de parcare 

Va prezentam spre inchiriere o proprietate deosebita, perfecta pentru familia
dvs!

Intimitate, siguranta, confort, spatiu, relaxare, accesibilitate (din si catre oras)
sunt doar cateva din caracteristicile pe care aceasta proprietate, casa / vila
situata, intr-un complex 2019 de 4 vile din Pipera, le intruneste!

Pe o suprafata utila de 294 de mp sunt dispuse 9 camere (5 dormitoare), o
bucatarie deschisa spatioasa si 5 bai. Vila de tip P+2 a fost finisata in anul
2020 si are o curte libera de circa 250 mp!

Parterul vilei te primeste intr-un hol ce iti ofera acces in livingul bine aerisit si
luminos, pe care il poti mobila cu canapele si unde te poti relaxa. De aici ai de
asemenea acces pe terasa. Zona de dinning este cadrul perfect in care sa poti
lua masa, pentru ca ai acces direct atat din living, cat si din bucatarie.

Bucataria este deschisa, are dimensiuni generoase (20mp) si este mobilata si
utilata cu mobilier si electrocasnice premium. Garajul cu acces din casa, o
camera ce poate primi cu usurinta destinatia de dormitor / birou si o bai.

Scara placata cu lemn, te conduce mai intai catre primul etaj - unde poti gasi
3 dormitoare generoase cu baie proprie si dressing (de tip step-in in unul dintre
ele) si un birou sau alt patrulea dormitor, si apoi catre mansarda frumos
luminata ce contine un open space, o baie si o spalatorie.

Te afli intr-o regiune verde, profiti de mai mult aer curat si de mai multa liniste

www.realt.ro: CP966615 

http://www.realt.ro/rebs/966615/
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