Luxusní apartmány s panoramatickým výhledem na moře, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKEKH110
Město Kalyves
Typ Byt
Dispozice 5+kk
Ložnice 4
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Projekt
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Zařízen Částečně zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Patro Přízemí
Cena 440 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout na prodej luxusní apartmány s panoramatickým výhledem na moře v obci Kalyves v regionu Apokoronas v
Chanijské oblasti na Krétě v Řecku. V apartmánovém domě o čtyřech podlažích, který bude vybudován ve svahu, je v nabídce celkem 12

apartmánů s užitnou plochou od 60 m2 do 210 m2 a v cenové relaci od 240.000 € do 880.000 €. Každý apartmán bude disponovat prostorným a
provzdušněným obývacím pokojem s jídelnou a kuchyňským koutem, několika ložnicemi, koupelnou a terasou. Kuchyně bude kompletně
zařízena a vybavena elektrickými spotřebiči. V koupelnách budou obklady sahat až po stropy, bude zde vestavěný sprchový kout i toaleta a
podlaha bude mít elektrické podlahové vytápění. Obývací pokoj bude přes velká francouzská okna a dveře propojen s terasou s panoramatickým
výhledem na moře. Místo pro sezení bude stíněno pergolou, 100% voděodolnou, bioklimatickou, vyrobenou z hliníku a v moderním dizajnu s
drenáží integrovanou v oporných sloupech. Společné prostory budou vybaveny posilovnou, vyhřívaným bazénem a výtahem. Některé apartmány
budou mít vlastní bazén, zahrádku či střešní terasu, některé i vířivku. Parkování bude umožněno na venkovním parkovišti anebo některé
apartmány budou mít vlastní garážové parkovací stání. Vzdálenost k moři a pláži je přibližně 600 m. Volné apartmány v domě ke koupi: Apartmán
č. 3 (Minos 2): plocha 87 m2, 2 ložnice, 2 koupelny, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, velká veranda (143 m2) s BBQ, vířivka,
venkovní sprcha a pergola; 1 parkovací místo; 490.000 € Apartmán č. 14 (Fedra): plocha 120 m2, 4 ložnice, 2 koupelny, obývací pokoj s jídelnou
a kuchyňským koutem, terasa (68 m2), pergola, zahrada (56 m2), vlastní vyhřívaný bazén (10 m2), venkovní sprcha a pergola; 440.000 €
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