Magická vila s panoramatickým výhledem na moře, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKEAH078
Město Chania
Typ Dům / Vila
Plocha 250 m2
Dispozice 8+1
Ložnice 7
Zahrada Ano
Parking Garáž
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Zařízen Částečně zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena 4 500 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout zcela jedinečnou magickou vilu s panoramatickým výhledem na moře, zahradou a tzv. „infinity pool“ v blízkosti
Chanie na Krétě v Řecku. Tato vysoce luxusní vila skýtá plochu 750 m2 na třech podlažích a je postavena na soukromém pozemku o rozloze 4 300
m2. Díky své výtečné lokaci nabízí nádherné panoramatické výhledy na moře a Chanii. Naprosto jedinečné na téhle vile je, že má v přízemí lázně
hammam, saunu a tělocvičnu. Dále pak obývací pokoj s jídelnou a kuchyní, apartmán pro hosty s vlastním obývacím pokojem s jídelním a
kuchyňským koutem, dvě ložnice s en-suite koupelnami, komoru, prádelnu a technickou místnost. V prvním patře na Vás čeká obývací pokoj s
jídelnou, kuchyně a další apartmán pro hosty s vlastním obývacím pokojem s jídelním koutem, kuchyní a ložnicí s en-suite koupelnou. Z tohoto
podlaží vede přímý vstup na terasu s designovými lehátky ke slunění a s tzv. „infinity pool“, což je jeden z nejdražších bazénů vůbec a jeho vodní
hladina vypadá nekonečně, jakoby se rozlévala do krajiny. Jeho lesknoucí se světle modrá plocha úžasně kontrastuje s temnou modří krétského
moře a tvoří tak magické obrazy jak přes bílý den, tak i v noci. Bazén o ploše 75 m2 je vyhřívaný. Z prvního patra se jednoduše dostanete do
zahrady, kde děti jistě radostně ocení prolézačku a houpačku. Kolem vily jsou terasy k opalování a ty k posezení jsou zařízeny exteriérovým
zahradním nábytkem. Skvěle je doplňuje BBQ gril a venkovní bar. V posledním druhém patře naleznete další dvě ložnice s en-suite koupelnami a
terasami. K vile náleží i garáž se stáním pro čtyři automobily. Vila je postavena v moderním provedení odpovídajícímu současným trendům. Kromě
toho je vybavena bezpečnostním kamerovým systémem, podlahovým vytápěním, centrální klimatizací, kompletní izolací zdí, podlah a stropů,
tříkomorovými okny s moskytiérami a okenicemi, generátorem pro výpadek elektřiny a vodní nádrží pro případné odstavení vody z veřejného
vodovodu. Klíčovými atributy této úžasné vily jsou ultimátní luxus, exkluzivní styl a dokonalé panoramatické výhledy. Vila se dokonale hodí k
celoročnímu pohodlnému bydlení. Vzdálenost k moři a pláži je přibližně 2,5 km.
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