Renovovaný dům s otevřeným výhledem na moře, Šibenik Chorvatsko

ID nemovitosti CHD2454
Město Šibenik
Typ Dům / Řadový
Plocha 71.33 m2
Dispozice 4+2
Ložnice 3
Zahrada Ne
Parking Garáž
Stav nemovitosti Po rekonstrukci
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Řadový

Cena 549 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout renovovaný řadový dům se dvěma apartmány a krásným panoramatickým výhledem na moře v širším centru
města Šibenik v Chorvatsku. Třípodlažní dům o ploše 213,94 m2 stojí na pozemku o rozloze 111 m2. V přízemí jsou dva samostatné vstupní
prostory, z nichž jeden vede do garáže (45,15 m2) a odtud se po schodišti dostanete do mezonetového apartmánu v prvním a ve druhém patře. Z
druhého vstupného prostoru se opět dostanete do druhého mezonetového apartmánu v přízemí a v prvním patře. Oba apartmány mají tudíž
samostatné vstupy. První mezonetový apartmán sestává z ložnice, koupelny a chodby v prvním patře a z obývacího pokoje s jídelnou a
kuchyňským koutem, ložnice, koupelny a chodby ve druhém patře. Odtud Vás schody vyvedou na střešní terasu s vířivkou a nádherným
panoramatickým výhledem na moře a pevnost sv. Michala. Druhý mezonetový apartmán je situován v přízemí a v prvním patře. V přízemí se
nachází koupelna a chodba a v prvním patře je obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, chodba a nekrytá terasa. V domě jsou tedy celkem
dva apartmány – celkem 6 pokojů (z toho 3 ložnice) a 3 koupelny. Dům prošel renovací v roce 2021, je klimatizovaný, orientovaný na jihozápad,
vybavený elektrickým topením a aktivní telefonní linkou, napojený na vodovodní řád a městskou kanalizaci. Prodává se kompletně zařízený a
zařízení je již zahrnuto v ceně. Vzdálenost do centra města, k moři i městské pláži je přibližně 500 m.
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