Vila s nekonečným výhledem na moře a hory, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKEKH034
Město Exopoli
Typ Dům / Vila
Dispozice 5+1
Ložnice 4
Zahrada Ano
Parking Garáž
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Zařízen Částečně zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena 177 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout vilu s nekonečným výhledem na moře, hory a údolí v obci Exopoli v regionu Apokoronas v Chanijské oblasti na
Krétě v Řecku. Třípodlažní vila o ploše 210 m2 je součástí resortu několika vil sdílejících bazén (130 m2) a menší zahradu s ovocnými
stromky. Je zde 24hodinová recepce, restaurace, bar, obchůdek, knihovna a různé služby k dispozici dle potřeby: hlídání dětí, prádelna,
žehlení prádla, úklid, kosmetika, masáže a lékař. Ve vile se v přízemí nachází samostatný studiový apartmán s kuchyňkou a koupelnou.
Jelikož má oddělený vchod, může se využít i jako garáž, prádelna a technická místnost, nebo jako pokoj pro hosty. V prvním patře naleznete
obývací pokoj a zákoutí s pianem, jednu ložnici (ta se v současnosti užívá jako pracovna), pokoj pro hosty, kuchyni vybavenou elektrickými
spotřebiči a balkony s květinami a výhledy na moře a okolí. V druhém patře je prostorná hlavní ložnice a koupelna s vanou a sprchovým
koutem, vstupem na částečně zasklený balkon s nádhernými výhledy. Každá místnost ve vile má instalovanou klimatizační jednotku s

inverterem, dřevěné podlahy, jsou zde solární panely pro ohřev vody, internet, speciální kvalitní filtr pro pitnou vodu, dvoukomorová okna a
dveře s hliníkovými rámy, vestavěné skříně. Vedle vily je odkládací prostor a veranda s privátní vířivkou. Vila nabízí pohodlné celoroční
bydlení, nebo investici v pronájmech. Vzdálenost k moři a pláži je přibližně 2,6 km.
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