Lot, 758 Jimbaran, Jimbaran

Fantastic Opportunity in Well respected Gated...
Bahasa Indonesia:
Harga lebih disukai USD $ 560.000 (Harga tergantung fluktuasi nilai tukar.
Harga di atas berdasarkan 1 USD $ = Rp14.000)
Vila ini terdiri dari 3 kamar tidur - 2 di lantai bawah dan kamar tidur utama di lantai
atas. Semua memiliki kamar mandi en-suite sendiri dan ada WC tamu yang terpisah.
Vila ini dijual dengan perabotan lengkap. Kamar tidur utama di lantai atas memiliki
balkon dan bathtub besar di kamar mandi.
Dengan luas bangunan 297 meter persegi, dibangun di atas tanah hak milik seluas
325 meter persegi.
Terletak dekat dengan Four Season's Resort & Spa yang memberikan daerah ini dan
perkebunan ini udara yang lebih bergengsi karena lingkungan & sekitarnya.
Ada dapur bergaya barat lengkap dan ruang binatu yang mengarah dari lounge dan
ruang makan.
Tersedia program persewaan penuh dan vila dapat dikelola sepenuhnya untuk Anda
atau Anda dapat memilih keluar jika Anda mau.
Vila ini hanya beberapa menit dari toko-toko, restoran dan 10 menit ke bandara
The above information provided has been furnished to us by the vendor/s. We have not verified whether or not that information is
internasional Bali.
accurate and do not have any belief in one way or the other in its accuracy. We do not accept any responsibility to any person for
its accuracy and do no more than pass it on. All interested parties should make and rely upon their own inquiries in order to
Hanya:
7.7 km ke bandara dan 0.1 km ke pantai
determine whether or not this information is in fact accurate.

Ukuran tanah vila ini sedikit lebih besar dari vila 3 tempat tidur lainnya di resor
sehingga ada lebih banyak ruang untuk memperluas kolam jika Anda ingin atau
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Price
Property Type
Property ID
Land Area
Floor Area

Rp7,840,000,000
residential
758
325 m2
297 m2

Agent Details
Ketut Sumartana - +62 (0) 851 0088 9803
Office Details
Jimbaran
Jalan Kampus Unud 23A Unit C
Jimbaran Bali 80361 Indonesia
0361 472 4868

