Kamenná vila s pěkným otevřeným výhledem na moře, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKEKH205
Město Kokkino Chorio
Typ Dům / Vila
Plocha 59.5 m2
Dispozice 5+kk
Ložnice 4
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano

Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Zařízen Částečně zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena 350 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout kamennou vilu s bazénem a pěkným otevřeným výhledem na moře v obci Kokkino Chorio v
regionu Apokoronas v Chanijské oblasti na Krétě v Řecku. Tato komfortní vila o dvou podlažích disponuje plochou 119 m2 a
stojí na pozemku o rozloze 927 m2. V přízemí se nachází prostorný obývací pokoj, jenž je obloukem propojen s plně vybavenou
kuchyní v jeden celek. Z obývacího pokoje projdete na krytou verandu s posezením, jako stvořeným pro letní stolování. Dále
zde naleznete jednu ložnici, v současnosti s funkcí domácí kanceláře, koupelnu a technickou místnost. Po schodech se vydejte
do prvního patra, kde jsou tři komfortní ložnice, jedna s vlastní koupelnou, společná koupelna a balkony s výhledem na
zvlněnou krajinu kolem a na moře. Vila je vybavena vestavěnou kuchyňskou linkou s elektrospotřebiči, klimatizací, stropními
větráčky, moskytiérami, okny s dvouvrstvými skly, solárním panelem pro ohřev vody a zahradním nábytkem. Mezi dominujícími
architektonickými prvky si zajisté všimnete kamenné překlady a ostění oken, předělující oblouky v interiéru, jenž je ozvláštněn
masivním dřevěným trámovím na stropech. Odpočinout a relaxovat můžete u velkého bazénu s terasou vydlážděnou kamenem,
v zahradě nebo na verandě. Pro příjemné letní grilování s rodinou a přáteli požijte venkovní BBQ gril na terase. Na pozemku
obehnaném kamennou zídkou máte taktéž dostatek parkovacího místa a přístup k němu rovnou z asfaltové komunikace.
Vzdálenost k moři a pláži je přibližně 2,8 km.
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