Kamenná vila se zahradou a výhledem na hory, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKR231521001-70
Město Orne
Typ Dům / Vila
Plocha 67.66 m2
Dispozice 4+2
Ložnice 3
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Po rekonstrukci
Terasa Ano

Typ zakázky Prodej
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena 205 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout kamennou vilu se zahradou a výhledem na hory a okolní krajinu v obci Orne v dému Agios
Vasileios v oblasti Rethymna na Krétě v Řecku. Třípodlažní vila disponuje plochou 203 m2, prošla renovací a stojí na
terasovitém pozemku. V přízemí se nachází pokoj, dva pokoje pro hosty a koupelna, která je napojena na sklep. Na kamenem
dlážděném nádvoří jsou kamenné židle a stůl, studna, spousta květin a rostlin v květináčích, zeleninový záhon a fontána. V
prvním patře je obývací pokoj, který je propojený s ložnicí, koupelna a menší muzeum folkloru s pecí na dřevo. I tady naleznete
kamenem dlážděné nádvoří s BBQ a dvěma kamennými fontánami. Ve druhém patře je velká veranda, kuchyně s krbem,
ložnice a obývací pokoj, který je přes interiérové dveře propojený s ložnicí v prvním patře. Ve vile jsou i tři knihovny s knihami,
encyklopediemi, obrazy a předměty sbírkové povahy. Všechny pokoje jsou klimatizované, všechna podlaží jsou propojené
vnitřním schodištěm. Celkem jsou tady čtyři pokoje a tři koupelny. Vila je napojena na vodovodní řád, má solární panely,
telefonní linku a vlastní studnu. Je orientovaná na jižní stranu. Parkovat tři automobily můžete na vyhrazeném venkovním místě.
Vzdálenost k obci Agia Galini a místní pláži je zhruba 9 km, k obci Spili asi 18 km a k pláži v Agios Pavlos taktéž přibližně 18
km.
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