Renovovaný kamenný dům z benátského období, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKEKH127
Město Vafes
Typ Dům / Řadový
Plocha 114.5 m2
Dispozice 4+kk
Ložnice 3
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené Venkovní veřejné
Stav nemovitosti Po rekonstrukci
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Řadový

Cena 340 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout renovovaný řadový kamenný dům z dob benátské okupace Kréty v tradiční obci Vafes v regionu Apokoronas v
Chanijské oblasti na Krétě v Řecku. Dům je krásným příkladem místní architektury té doby. Při renovaci této nemovitosti se kladl pečlivý důraz na
zachování celkové autenticity stavby a její dispozice, vše v souladu s památkovým zákonem. Typickým prvkem je vertikální členění půdorysu s
připojenými dvorky, kde je těžištěm domu hlavní vnitřní nádvoří, na kterém probíhali jak práce, tak odpočinek, s funkcí společensko-rurální,
zatímco horní patro figurovalo jako bydlení. Dům je dvoupodlažní o ploše 229 m2 a stojí na pozemku o rozloze 153 m2. Renovací prošel v roce
2014. Před ním je kryté dlážděné nádvoří s dostatkem prostoru pro parkování. V zadním traktu domu je větší nádvoří, které je částečně dlážděné
a přístupné pro dvě kamary (místnosti s klenbou), s venkovním schodištěm do prvního patra. Na nádvoří je vytvořena zahrada městského
charakteru, tudíž v sobě pojí prvky okrasné a užitkové zahrady s ovocným sadem, což se projevuje ve výběru stromků – citroníky,
pomerančovníky, granátovníky, kdoule a vinná réva, dále bylinky a jasmín s růží. Po levé straně nádvoří se nacházejí dvě místnosti s kamennou
klenbou a krby, kdysi užívané jako stáje. Po pravé straně nádvoří je část s kuchyní a jídelnou, za kterými pokračuje chodba a koupelna, dále
komora. Tato chodba je opět propojena s nádvořím. V jídelně je krb, který se případně může použít i na vaření nebo pečení. Kuchyňská linka byla
vyrobena místním řemeslníkem. Dřevěné schodiště vede do prvního patra, kde je ložnice (v patře nad kamarami) s kuchyňkou a en-suit
koupelnou. Odtud vede původní kamenné schodiště na podestu ke dvěma hlavním ložnicím, z nichž jedna má en-suit koupelnu, a ke dvěma
balkonům. Z balkonu pokračuje točité schodiště na střešní terasu s panoramatickým výhledem na moře, město, hory a krajinu až k Rethymnu.
Vzdálenost k moři a báječné pláži ve městě Georgioupoli je přibližně 10 km nebo k pláži v Kalyves asi 12,8 km.
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