Nové apartmány s výhledem na moře, Seget Vranjica, Chorvatsko

ID nemovitosti CHBL10852
Město Seget Vranjica
Typ Byt
Dispozice 2+kk
Ložnice 1
Zahrada Ne
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Novostavba
Lodžie Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2020
Zařízen Nezařízeno

Stav zakázky Aktivní
Patro 1. patro
Cena 110 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout nové atraktivní apartmány s výhledem na moře v obci Seget Vranjica ve Splitské oblasti v Chorvatsku. Můžete si
vybírat z apartmánů s jednou nebo se dvěma ložnicemi o ploše od 44,90 m2 do 93 m2, v cenové relaci od 100.000 € do 210.000 € v závislosti od
výměry a umístění v podlaží. Budova má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, disponuje výtahem a je orientovaná na jižní stranu.
Každému apartmánu náleží jedno vyhrazené venkovní parkovací místo, které je již zahrnuto v ceně. V případě zájmu si můžete zakoupit i
garážové parkovací stání v suterénu budovy za cenu 15.000 €. Apartmány ve vyšších patrech mají pěkný otevřený výhled na moře a okolí.
Vzdálenost k moři je přibližně 600 m. Apartmán S4 o celkové ploše 44,90 m2 je situován v přízemí a nachází se v něm obývací pokoj (20,70 m2)
s jídelnou a kuchyňským koutem, jedna ložnice (11,70 m2) a koupelna (4,80 m2). Z obývacího pokoje projdete na lodžii o velikosti 10,75 m2.
Další volné apartmány v budově ke koupi: 1) Apartmán S1, plocha 77 m2; v prvním patře - 155.000 €, ve druhém patře - 160.000 €, ve třetím patře
– 165.000 € 2) Apartmán S2, plocha 77 m2; v přízemí – 155.000 € (s předzahrádkou), v prvním patře - 155.000 €, ve druhém patře - 160.000 €, ve
třetím patře - 165.000 €, ve čtvrtém patře – 170.000 € 3) Apartmán S3, plocha 59,95 m2; ve druhém patře - 125.000 €, ve třetím patře - 130.000 €,
ve čtvrtém patře – 135.000 € 4) Apartmán S4, plocha 44,90 m2; v přízemí – 100.000 € (s předzahrádkou), ve čtvrtém patře – 115.000 € 5)
Apartmán S5, plocha 62 m2; v přízemí - 130.000 € (s předzahrádkou), v prvním patře - 125.000 €, ve druhém patře - 130.000 €, ve třetím patře 135.000 €, ve čtvrtém patře – 140.000 € 6) Apartmán S6, plocha 93 m2; v přízemí - 200.000 € (s předzahrádkou), v prvním patře - 186.000 €, ve
čtvrtém patře – 210.000 €
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