Dvě nové vily blízko u moře a s výhledem na něj, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKECH126
Město Kamisiana
Typ Dům / Vila
Plocha 171.5 m2
Dispozice 7+1
Ložnice 6
Zahrada Ano
Parking Garáž
Stav nemovitosti Výstavba
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Zařízen Částečně zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena 950 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout dvě nové vily blízko u moře a s výhledem na něj v obci Kamisiana v regionu Kissamos v Chanijské oblasti na Krétě v Řecku. V
současnosti je navržen projekt pro dvě luxusní vily na pozemku o rozloze 2 920 m2, které jsou ve fázi výstavby. První vila je dvoupodlažní a disponuje plochou
123 m2, ta druhá je také dvoupodlažní o ploše 220 m2. První vila je dispozičně členěna na obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, dvě ložnice a tři
koupelny. To se ale může po dohodě s architektem uzpůsobit individuálním požadavkům budoucího majitele. Druhá vila sestává z obývacího pokoje s
jídelnou a kuchyňským koutem, čtyř ložnic a čtyř koupelen. Obě mají vlastní bazén o velikosti 30 m2, BBQ a garáž a stejnou výměru pozemku – 1 460 m2. Vily
budou vybaveny podlahami, koupelnami k užívání, vestavěnými kuchyněmi, solárními panely pro ohřev vody, klimatizací a venkovními žaluziemi na elektrické
ovládání. Jsou vhodné pro celoroční bydlení a jako skvělá investice. Máte i možnost zakoupit si vily jednotlivě, tu větší za cenu 570.000 € a tu menší za cenu
470.000 €. Vily se nacházejí v hezkém a klidném prostředí. Pozemek je dostatečně velký i pro tenisový kurt, hřiště nebo velkou zahradu. Vzdálenost do centra
obce je zhruba 300 m a k moři a nádherné pláži přibližně 228 m.
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