Luxusní vila s bazénem a blízko moře, Kaštel Lukšić, Chorvatsko

ID nemovitosti CHBL11524
Město Kaštel Lukšić
Typ Dům / Vila
Plocha 130.64 m2
Dispozice 7+2
Ložnice 6
Zahrada Ano
Parking Garáž Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Lodžie Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2008
Balkón Ano

Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena 1 300 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout luxusní vilu s bazénem a blízko moře ve městě Kaštel Lukšić ve Splitské oblasti v Chorvatsku. Třípodlažní vila
o ploše 400 m2 byla v roce 2008 postavena na pozemku o rozloze 1 768 m2. V přízemí se nachází předsíň, obývací pokoj, velká oddělená
kuchyně s jídelnou a odpočinkovým koutem, knihovna, koupelna, komora, balkon, garáž s úložným prostorem a technickým zázemím pro
bazén. V prvním patře jsou tři ložnice, koupelna, toaleta, velká lodžie a balkon. Ve druhém, podkrovním, patře je obývací pokoj s jídelnou a
kuchyňským koutem, tři ložnice, koupelna, toaleta, balkon a menší ložnice. V domě je tedy celkem 9 pokojů (z toho jeden samostatný obývací
pokoj, který lze adaptovat na ložnici, dále velká oddělená kuchyně, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 6 ložnic), tři koupelny a dvě toalety.
Na pozemku se také nachází zahradní domek s vinným sklípkem. Parkovat 7 až 8 vozidel můžete na vyhrazeném místě. Zajisté Vás potěší
venkovní bazén (90 m2, 12 x 8 m) s terasou ke slunění, zahrada a vinice. Vila je vybavena klimatizací, centrálním vytápěním na olej, prodává
se zařízená, je napojená na vodovodní řád a má energetický certifikát třídy A. Vzdálenost do centra města je zhruba 800 m a k moři a pláži
přibližně 250 m.
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