Apartmánový dům v první řadě u moře, oblast Šibenik, Chorvatsko

ID nemovitosti CHD2160
Město Grebaštica
Typ Dům / Vila
Plocha 250 m2
Dispozice Větší než 9+2
Ložnice Více jak 8
Zahrada Ano
Parking Garáž Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena 1 900 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout tuto nádhernou, prostornou apartmánovou vilu v první řadě u moře v oblasti Šibenik – Grebaštica
v Chorvatsku. Je postavena na pozemku o rozloze 1663 m2 a její celková plocha činí 466,65 m2. Naleznete zde celkem 6
apartmánů a pozemek upravený pro kempování. V přízemí se nachází sklípek, garáž pro dva automobily, skladovací prostory,
koupelna a toaleta. V prvním patře se nachází velký, třípokojový apartmán o rozloze 121,93 m2 se dvěma terasami a balkóny.
Ve druhém patře je třípokojový apartmán o rozloze 43,35 m2, dvoupokojový apartmán o rozloze 44,52 m2 s terasou a
stuidoapartmán 18,05 m2. K apartmánům je samostatný příchod a schodiště. Ve třetím patře naleznete další dva třípokojové
apartmán s rozlohou 51,45 m2 a 41,73 m2. Oba mají velké terasy s nádherným výhledem na moře. Vila je kompletně zařízena
nábytkem, který je již zahrnut v ceně. Je zde vodovod, topení, klimatizace, septik, kabelová televize a telefon. Okolí domu je
velmi pěkně upravené, je zde zahrada s travnatými plochami a vzrostlými stromy, terasy s grilem pro posezení, záhony s
květinami, dětské hřiště, plocha pro kempování a dostatek místa pro parkování. Před domem je kemp s 8 kempovacími místy.
Dům se nachází v klidné lokalitě pouhých 10 metrů od moře a pláže a 500 metrů od centra města.
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