Dvě moderní vily s bazény a výhledem na moře, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKEKH198
Město Aspro
Typ Dům / Vila
Plocha 82.5 m2
Dispozice 6+kk
Ložnice 5
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2016
Balkón Ano
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena 680 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout dvě moderní a atraktivní vily s bazény a výhledem na moře v obci Aspro v regionu Apokoronas v Chanijské oblasti
na Krétě v Řecku. Každou vilu lze zakoupit samostatně za uvedenou cenu. Obě mají identickou dispozici, tedy 200 m2 na třech nadzemních
podlažích, i stejnou výměru pozemku – 390 m2. Liší se pouze tvar pozemku. Byly postaveny v roce 2016 dle moderních standardů a z kvalitních
materiálů. V přízemí naleznete prostorný a vzdušný obývací pokoj, který je s jídelnou a kuchyní propojen v jeden celek. Příjemnou atmosféru zde
dotváří krb. Dále se v přízemí nachází jedna ložnice s en-suit koupelnou a toaleta pro hosty. Po schodech se vydejte do prvního patra, kde na
Vás čekají dvě komfortní ložnice, každá s vlastní koupelnou, a ještě společná koupelna na chodbě. Z ložnic můžete vstoupit na balkony s
otevřeným výhledem na okolní krajinu. V posledním podkrovním patře jsou další dvě příjemné ložnice. Velká terasa s ekologickým bazénem (32
m2) Vás přímo vybízí k relaxaci. Pobyt Vám zajisté zpříjemní i venkovní posezení a BBQ gril, nebo si odpočiňte v zahradě. Pozemek každé vily je
oplocený a nechybí na něm dostatek parkovacího místa. Vily se prodávají kompletně zařízeny a vybaveny klimatizací pro ochlazování i vytápění
ve všech pokojích, solárními panely pro ohřev vody a kuchyní plně zařízenou elektrospotřebiči – dokonce s chladicím boxem na víno! Obě mají
energetický certifikát třídy B. Kromě moderního vzhledu a čistých linií, které dominují v architektuře těchto vil, Vás nadchne i prostředí plné zeleně
a nádherné výhledy na otevřenou krajinu, hory i moře. Vzdálenost k moři a pláži je přibližně 1,7 km.
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