Tradiční kamenná vila s výhledem na moře, Makarská, Chorvatsko

ID nemovitosti CHAK317
Město Makarska
Typ Dům / Vila
Plocha 115 m2
Dispozice 5+kk
Ložnice 4
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2018
Balkón Ano
Zařízen Zařízeno

Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena Cena na vyžádání

Dovolujeme si Vám nabídnout tradiční dalmatskou vilu s bazénem a výhledem na moře ve městě Makarská ve Splitské oblasti v Chorvatsku. Vila
o ploše 280 m2 má tři nadzemní podlaží a v roce 2018 byla postavena na pozemku o rozloze 490 m2. V přízemí se nachází obývací pokoj s
jídelnou a moderní kuchyní. Celý tento prostor oplývá velkými okny, takže z každého rohu máte krásný výhled a pokojem prochází hodně
denního světla. V přízemí je také toaleta a technická místnost s bojlerem, jež poslouží i jako úložný prostor. Z obývacího pokoje projdete na
terasu, kde je po levé straně venkovní stůl a židle a toto posezení má i ventilaci, takže komfort není přerušen ani v letních měsících. Osvěžíte se v
bazénu o velikosti 7,5 x 4 m (30 m2). V prvním patře naleznete tři ložnice, a každou s vlastní koupelnou. Dvě větší ložnice mají přístup na
společný balkon, přičemž menší ložnice má vyvýšené patro na spaní. Ve druhém patře je prostorná ložnice s balkonem a krásným výhledem, a
jedna koupelna. Vila je plně klimatizovaná a každá místnost se dá kontrolovat zvlášť. Solární panely Vám zabezpečí teplou vodu. Parketová
podlaha a TV satelit jsou samozřejmostí. Při výstavbě vily se použil kámen z ostrova Brač a importovaný kámen z Francie. Při zařizování
nábytkem se zřetel kladl i na nejmenší detaily tak, aby vše spolu ladilo a vyzařovalo šarm přímořské vily. Vzdálenost do centra města je zhruba
1,5 km a k moři a oblázkové pláži přibližně 900 m.
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