Waregemseweg 1649790 Wortegem Petegem

Property Code: 992020

Wortegem Petegem, Belgium
Property Location:
Waregemseweg 164
West-vlaanderen
Wortegem Petegem, Belgium
Amenities:
Bathrooms: 2.0
Bedrooms: 4
Land: 4010 M²
Surface: 466 M²

Description:

Splendid villa/landhouse for sale in Wortegem at the border with Waregem.

This country house is offered with a sharp starting price.Feel free to make a higher offer!

This charming country house, located in Wortegem-Petegem evokes a real 'Provence' feeling. Enjoy the
south-facing garden, from the terrace with a view or take a refreshing dive in the swimming pool... At the back
of the garden there is space for at least 50 cars.

You enter the house through a monumental entrance hall, then we come to the living room with fireplace and
large windows that provide sufficient light. The living room has a view of the large garden. The spacious open
kitchen with dining area is equipped with all the necessary appliances.

On the ground floor, there is also a multipurpose room, currently a party room with bar.

On the first floor there are 4 bedrooms and 2 bathrooms.

In the annexe we find a double garage, a spacious attic and a pool house with walk-in shower.

More pictures or info available at the office.

Prachtige villa/landhuis te koop in Wortegem op de grens met Waregem.

Dit landhuis wordt aangeboden met een scherpe vanafprijs. Breng gerust een hoger bod uit!

Dit sfeervolle landhuis, gelegen in Wortegem-Petegem roept een echt ‘Provence’ gevoel naar boven. Genieten
kan in de zuidgerichte tuin, vanop het terras met verzicht of neem een verfrissende duik in het
zwembad… Achteraan de tuin is er plaats voor minstens 50 auto’s.

Je komt de woning binnen via een monumentale inkomhal, vervolgens komen we in de leefruimte met
openhaard en grote raampartijen die zorgen voor voldoende lichtinval. De leefruimte heeft zicht op de grote
tuin. Verder komen we in de ruime open keuken, met eethoek, die voorzien is van alle nodige toestellen.

Op het gelijkvloers hebben we ook een polyvalente ruimte, momenteel feestzaaltje met bar.

Op de eerste verdieping vinden we 4 slaapkamers en 2 badkamers terug.

In het bijgebouw bevindt zich een dubbele garage, een ruime zolder en een pool house met inloopdouche.

Single Family Home,
Sale
www.eraeuropeic.com

940 000 EUR

