Nová luxusní řadová vila s výhledem na moře, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKEKH133
Město Kalyves
Typ Dům / Vila
Plocha 91.67 m2
Dispozice 3+kk
Ložnice 2
Zahrada Ne
Parking Kryté stání
Stav nemovitosti Výstavba
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Zařízen Částečně zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena 310 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout projekt ve výstavbě nových luxusních řadových vil s výhledem na moře v obci Kalyves v regionu Apokoronas v

Chanijské oblasti na Krétě v Řecku. Vily jsou postaveny ve svahu, a proto z každé z nich se můžete kochat výhledem na moře. Jedná se o
celkem deset vil (jedno nebo dvoupodlažních) s plochou od 91,67 m2 do 203,44 m2, se dvěma nebo třemi ložnicemi, s jednou až čtyřmi
koupelnami a v cenové relaci od 310.000 € do 530.000 €. V každé vile je prostorný obývací pokoj s panoramatickým výhledem na moře a funkční
dispozice. Kuchyně jsou navrženy v moderním designu a s kvalitními vestavěnými elektrospotřebiči. Koupelny jsou zařízeny a připraveny k
užívání. Každá vila má vlastní pozemek, velkou terasu k posezení, vlastní bazén a parkovací místo. Kromě toho jsou vily vybaveny
dvoukomorovými hliníkovými okny a exteriérovými dveřmi s tepelnou izolací německé výroby, moskytiérami a venkovními žaluziemi na elektrické
ovládání, TV satelitem a Wi-Fi připojením na internet, alarmem, video kamerovým systémem. Vzdálenost k moři a pláži je přibližně 450 m. Vily
aktuálně na prodej: 1. 103,41 m2, 380.000 € 2. 103,40 m2, 370.000 € 3. 103,72 m2, 385.000 € 4. 115,06 m2, 420.000 € 5. 112,62 m2, 365.000 €
6. 91,67 m2, 310.000 € 7. 91,96 m2, 310.000 € 8. 112,33 m2, 365.000 € 9. 198,26 m2, 485.000 € 10. 203,44 m2, 530.000 €
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