Vila s bazénem, výhledem na moře a heliportem, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKECH080
Město Chania
Typ Dům / Vila
Plocha 240 m2
Dispozice 6+kk
Ložnice 5
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Novostavba
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2016
Balkón Ano
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila

Cena 1 500 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout jedinečnou a úchvatnou luxusní vilu s bazénem, vířivkou, nádherným panoramatickým výhledem na moře a
okolí a s vlastním heliportem na zahradě v Chanijské oblasti (přibližně jen 6 km od Chanie) na Krétě v Řecku. Vila o ploše 200 m2 je
jednopodlažní a stojí na pozemku o rozloze 3 500 m2. Je situována na kopci a díky tomu nabízí dech beroucí výhledy na moře a okolí, na
východy a západy slunce, na město i záliv. Ve vile se nachází prostranný obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní, která je kompletně
vybavena moderními elektrickými spotřebiči, tři ložnice a koupelna. Ze všech pokojů je překrásný výhled díky velkým oknům. Hlavní ložnice má
vestavěný šatník a en-suite koupelnu. Ostatní dvě ložnice mají vestavěné šatní skříně. Z obývacího pokoje vedou francouzské dveře na velkou
krytou terasu s posezením, na zahradu s BBQ grilem, venkovní sprchou a dvěma toaletami, a na terasu s bazénem (50 m2). Dalšími dveřmi z
obývacího pokoje se dostanete do působivé místnosti s jacuzzi a krásným výhledem přes zvětšená okna. K vile je připojena ještě herní
místnost (40 m2) s biliardovým a pingpongovým stolem. Vila je zařízena a provedena v moderním stylu za použití kvalitních materiálů a
vymožeností: elektronická železná vstupní brána, centrální klimatizace s možností nastavení různých teplot v různých místnostech, šatník, krb s
prosklenou deskou, hliníkové dveře a okna s neprostřelnými a zvukotěsnými skly, moskytiéry, elektrické venkovní žaluzie, heliport, solární
panel pro ohřev vody, jacuzzi, zavlažovací systém s časovačem. Vila disponuje licencí EOT. Vila je zcela výjimečná, jak svým provedením, tak
lokalitou, ve které je situována. Je vhodná ke komfortnímu bydlení, ale i jako neopakující se investiční příležitost. Vzdálenost k moři a pláži je
přibližně 3,3 km.
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