
Pris 1.570.000 €/ca. 11.775.000 DKK 

 

 

THÉOULE SUR MER (06 ALPES MARITIMES), EN 
VILLA PÅ 320 M² TIL SALG, EKTRAORDINÆR 
PANORAMA HAVUDSIGT. 

 

8 værelser, 5 soveværelser på ca. 320 m². 

 

06590      nºRVB1682 

     

 

Denne ejendom har en dominerende og enestående beliggenhed i et grønt og 
roligt område, med en betagende panoramaudsigt ud over havet og bakkerne i 
naturreservatet kaldet L’Esterel. En privilegeret beliggenhed i et lukket 
boligområde, tæt på havnen Figeirette, Miramar, strande og butikker. 

 

Ejendommen er beliggende syd/øst, haven omgivet af frugttræer, grunden 
som er på ca. 1.700 m² har en swimmingpool, store terrasser, en dobbelt 
garage og en separat lejlighed (på ca. 35 m²) 

 

Boligarealet som er på ca. 320 m², er på to niveauer og er fordelt som følger: 

 

Stueetagen:   

Entréen, kontor, åbent køkken til spisestuen (30 m²) med panoramaudsigt, 3 
soveværelser med havudsigt, 2 med direkte udgang til altan og 1 med et stort 
påklædningsværelse (ca. 20 m²), et badeværelse med toilet. 

 



1 sal: 

1 stor opholdsstue (ca. 75 m²) med sine smukke cirkelformet loftsbjælker, 
balkon, separat toilet, 2 soveværelser med direkte udgang til balkon. Alle 
værelser er store og lyse og er i en usædvanlig god stand. 

 

Andre fordele ved ejendommen :  elektriske låger, elektriske skodder, 
automatisk vanding, klimaanlæg, varmt vand med solpaneler, kælder, fyrrum 
og udekøkken. 

 

Denne ejendom er ideel til primær eller sekundær bopæl i et boligområde 35 
minutter fra Cannes og ca. 1 time fra lufthavnen i Nice Côte d’Azur. 

 

Kontakt : Rob VAN BERGEN Agent Commercial 3D Immobilier au 
+33(0)6.30.56.01.37 en Provence Alpes Côte d’Azur. 

Agence immobilière au +33(0)3.84.44.91.31 

 

Find alle vores ejendomme (huse og villaer, lejligheder og hems, 
virksomhedslokaler og virksomheder, ….) til salg i Alpes Maritimes og Var, 
video af denne ejendom til salg i PACA på vores hjemmeside 3dimmobilier. 

 

 

 

Energimærke (A-G): B Værdi DPE: 90 kWh/m² 

 

Co² udledning (A-G): B Værdi GES: 10 kgCo²/m² og pr. år. 

 

 

ANTAL VÆRELSER :   8 

ANTAL SOVEVÆRELSER :   5 

BOLIGAREAL :    320 M² 



GRUNDAREAL :    1.700 M² 

BYGGEÅR :    1974 

STUEAREAL :    75 M² 

BADEVÆRELSER MED BADEKAR :  2 

BRUSENICHER :    2 

TOILETTER :    3 

PLACERING :    SYD/ØST 

BESKATNING AF EJENDOMMEN :  2.200 € 

BESKATNING TIL BEBOER AF EJENDOMMEN  : 2.400 € 

PARKERING :    2 GARAGER 

 


