Krásná vila s úžasným výhledem na moře, Tersanas, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKEAH15
Město Chania
Typ Dům / Vila
Plocha 100 m2
Dispozice 6+1
Ložnice 5
Zahrada Ano
Parking Kryté stání
Stav nemovitosti Novostavba
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2014
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila

Cena 680 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout tuto krásnou, novou, moderní vilu jen několik metrů od moře a pláže v obci Tersanas na ostrově Kréta v Řecku. Je
součástí menšího komplexu celkem 4 samostatných vil se společným tenisovým kurtem. Celková plocha každé vily činí 200 m2 a náleží k ní
zahrada s bazénem a velkou terasou. V prvním patře naleznete vybavenou moderní kuchyni, jídelnu, obývací pokoj s krbem na dřevo a
východem na prostornou krytou terasu, hlavní ložnici s vlastní koupelnou a balkonem a WC. Na tomto poschodí jsou přiznané stropy ze světlého
dřeva, což přidává prostoru na útulnosti a tradičním vzhledu. Dřevěné schodiště vede do přízemí, kde se nachází 3 ložnice, všechny s vlastní
koupelnou a vstupem do zahrady, obývací pokoj a prádelna. Okolí domu je pěkně upravené, je zde zahrada s travnatými plochami, bazén, kryté
parkovací stání a venkovní gril. Pozemek je obehnán kamennou zídkou. Je zde také možnost využívat již zmíněný společný tenisový kurt.
Tersanas je klidná vesnička situovaná do malé přírodní zátoky na poloostrově Akrotiri. Má krásné, čisté písečné pláže s pozvolným vstupem do
moře, což je vhodné hlavně pro děti. Díky svému umístění je chráněno před letními severními větry. Výstavba v této lokaci je omezená a proto je
zde jen několik, většinou luxusních, vil. Při pobytu vám nebudou chybět obchody, restaurace ani bary, které jsou většinou na pobřeží a mají
krásný výhled na západy slunce.
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