Dvě vily s bazénem a výhledem na moře, Čiovo, Chorvatsko

ID nemovitosti CHBL11746
Město Okrug Gornji
Typ Dům / Vila
Plocha 120 m2
Dispozice Větší než 9+2
Ložnice Více jak 8
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Novostavba
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2019
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní

Podtyp nemovitosti Vila
Cena 900 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout dvě krásné vily s otevřeným panoramatickým výhledem na moře v obci Okrug Gornji na ostrově Čiovo, který je s
pevninou spojen mostem, ve Splitské oblasti v Chorvatsku. Vily jsou třípodlažní, jejich celková plocha činí 360 m2 a stojí na pozemku o rozloze
833 m2. Nemovitosti náleží i parkoviště o velikosti 175 m2. V apartmánové vile o ploše 270 m2 jsou celkem tři apartmány a z každého z nich
máte nádherný výhled na moře. V přízemí se nachází studiový apartmán o ploše 60 m2. V prvním patře je také jeden apartmán, jenž sestává ze
tří komfortních ložnic a jedné koupelny. Ve druhém patře pak naleznete třetí apartmán se dvěma ložnicemi a dvěma koupelnami. Celkem je zde 8
pokojů – toho 1 studio, 2 obývací pokoje a 5 ložnic, 4 koupelny. Druhá vila o ploše 90 m2 byla postavena v roce 2019. Zde máte obývací pokoj s
jídelnou a kuchyňským koutem, a tři ložnice, koupelnu. Sdílený bazén je naplněný slanou vodou (systém elektrolýzy). Nemovitost se prodává
vkusně zařízená a vybavená klimatizací, centrálním elektrickým topením, Wi-Fi připojením k internetu, velkými prosklenými dveřmi, je napojena
na vodovodní řád a elektřinu. Hosté mohou užívat zahradu, venkovní BBQ i altánek a venkovní sprchu. Vzdálenost do centra obce je zhruba 500
m a k moři a pláži přibližně 50 m.
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