Apartmánový dům s výhledem na moře, Vodice, Chorvatsko

ID nemovitosti CHD2391
Město Vodice
Typ Dům / Samostatný
Plocha 169.71 m2
Dispozice 9+2
Ložnice 8
Zahrada Ne
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2011
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní

Podtyp nemovitosti Samostatný
Cena 630 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout apartmánový dům s výhledem na moře ve městě Vodice v Šibenické oblasti v Chorvatsku. Dvoupodlažní dům o
ploše 266 m2 byl postaven v roce 2011 na pozemku o rozloze 471 m2, je podsklepen a celkem se v něm nacházejí tři apartmány. Apartmán S1 o
ploše 113,71 m2 je mezonetový a situovaný v přízemí a v prvním patře. V jeho přízemí se nachází předsíň, obývací pokoj s jídelnou a
kuchyňským koutem, koupelna a krytá terasa. Schody Vás vyvedou do prvního patra, kde jsou tři ložnice, koupelna a krytá terasa. Tento
apartmán má přístup na střešní terasu s výhledem na moře. Apartmán S2 o ploše 56 m2 je situován v přízemí a sestává z obývacího pokoje s
jídelnou a kuchyňským koutem, dvou ložnic, koupelny, chodby a kryté terasy. Apartmán S3 o ploše 62,39 m2 se nachází v prvním patře a
naleznete v něm obývací pokoj, kuchyni s jídelnou, dvě ložnice, koupelnu, chodbu, prádelnu a dvě kryté terasy. Celkem je v domě sedm ložnic a
čtyři koupelny. Každý apartmán je kompletně zařízený a má hezký výhled na moře. Dům má prostorný suterén a zavedeny instalace pro centrální
topení v celém domě, je vybavený kabelovou TV, krbem, klimatizací, telefonní přípojkou. Na dvou terasách jsou dva BBQ grily a parkovat až čtyři
automobily můžete na vyhrazeném venkovním místě. Vzdálenost do centra města je zhruba 750 m a k moři přibližně 850 m.
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