Kamenný dům s bazénem a nádherným výhledem do okolí, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKERH033
Město Agios Konstantinos
Typ Dům / Samostatný
Plocha 161 m2
Dispozice 5+2
Ložnice 4
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Po rekonstrukci
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2500
Zařízen Částečně zařízeno
Stav zakázky Aktivní

Podtyp nemovitosti Samostatný
Cena 590 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout renovovaný tradiční kamenný dům s bazénem a nádherným výhledem na hory a okolí u obce Agios Konstantínos
v oblasti Rethymna na Krétě v Řecku. Na pozemku o rozloze 2 500 m2 stojí dva domy, jeden větší a jeden menší. Větší dům o ploše 256 m2 má
dvě nadzemní podlaží. V přízemí se nacházejí dvě ložnice, z nichž jedna má vlastní koupelnu, komora/sklep a prádelna s toaletou. V prvním
patře kuchyně s kuchyňskou linkou a pecí na dřevo, obývací pokoj se vstupem na terasu, jedna ložnice a koupelna se sprchovým koutem. Menší
dům o ploše 60 m2 má také dvě nadzemní podlaží. V jeho přízemí se nachází kuchyně. V prvním patře je jedna ložnice a koupelna se sprchovým
koutem. Nemovitost tedy nabízí celkem sedm pokojů (z toho jeden obývací pokoj, dvě kuchyně a čtyři ložnice), tři koupelny a jednu toaletu.
Nemovitost je vybavena klimatizační jednotkou pro chlazení i ohřívání v každém pokoji, vybavenou kuchyní, moskytiérami, krbem, solárním
panelem pro ohřev vody. Parkovat čtyři automobily lze na vyhrazeném venkovním místě. Relaxovat můžete u bazénu s dlážděnou terasou ke
slunění, nebo se procházet v zahradě, plné středomořské flóry. Rostou v ní pomerančovníky, citroníky, granátová jablka, fíkovníky, bugenvilea a
jiné popínavé rostliny, a především 42 olivovníků. Vzdálenost k moři a pláži je přibližně 10,4 km, což je asi 17 minut jízdy autem. Do centra
Rethymna se autem dostanete asi za 20 minut, na lokality jako Plakias nebo Preveli zhruba 30 minut.
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