3 vily s bazény a otevřenými výhledy k moři i okolí, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKELH011
Město Vathi
Typ Dům / Vila
Plocha 142.66 m2
Dispozice Větší než 9+2
Ložnice Více jak 8
Zahrada Ne
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Lodžie Ano
Typ zakázky Prodej
Zařízen Částečně zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena 893 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout tři řadové vily s bazény a otevřenými výhledy k moři i okolí v obci Vathi v regionu Agios Nikolaos v oblasti Lassithi na
Krétě v Řecku. Dohromady zabírají vily plochu 336 m2 a jsou postaveny na pozemku o rozloze 4 553,25 m2. V každé vile naleznete jeden „infinity“
bazén, terasu ke slunění, verandu a pergolou kryté posezení. Největší vila disponuje třemi podlažími a plochou 152 m2. V přízemí se nacházejí dvě
ložnice s en-suite koupelnami, v prvním patře je obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídelnou, a toaleta, ve třetím patře je pak jedna ložnice s en-suite
koupelnou. Další dvě vily jsou stejné, mají dvě podlaží a každá disponuje velikostí 92 m2. V přízemí naleznete obývací pokoj s jídelnou, oddělenou
kuchyni a toaletu, v prvním patře pak dvě ložnice s en-suite koupelnami. Vily jsou vybaveny klimatizací, centrálním topením, solárním panelem pro ohřev
vody, vestavěnými šatními skříněmi v ložnicích a elektrickými spotřebiči v kuchyních, moskytiérami na oknech, venkovními žaluziemi, venkovním BBQ
grilem. Ve vilách je možné pobývat po celý rok, ale zároveň představují skvělou investici v turizmu, jelikož mají licenci EOT. A jako úžasný bonus se k
vilám nabízí i sousedící pozemek o rozloze 4 476,70 m2 za speciální cenu 900.000 € za kompletní balíček (tři vily + pozemek). Vzdálenost k moři a pláži
je přibližně 1,1 km.
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