Luxusní kamenná vila s bazény a saunou, Krk, Chorvatsko

ID nemovitosti CHPN15936
Město Dobrinj
Typ Dům / Vila
Plocha 116.12 m2
Dispozice 4+kk
Ložnice 3
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2013
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní

Podtyp nemovitosti Vila
Cena 750 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout luxusní kamennou vilu s bazény a domácím wellness v okolí obce Dobrinj na ostrově Krk, který je s pevninou
spojen mostem, v Primorsko-goranské oblasti v Chorvatsku. Dvoupodlažní dům o ploše 244,61 m2 byl postavený v roce 2013 na pozemku o
rozloze 914 m2 a je částečně podsklepený. V suterénu o velikosti 56,59 m2 naleznete perfektní wellness s vnitřním bazénem (16 m2), dvěma
saunami, toaletou a sprchou. V přízemí (116,12 m2) se nachází prostorný obývací pokoj s jídelnou a moderním kuchyňským koutem, koupelna,
toaleta a krytá terasa (33,50 m2). Vnitřní schody vedou do prvního patra (71,90 m2), kde jsou tři komfortní ložnice s vlastními koupelnami a terasa
(6,58 m2). Dům je vybavený soustavou klimatizace pro vytápění i ochlazování, podlahovým vytápěním s tepelným čerpadlem, telefonní přípojkou,
solárním ohřevem vody, masážními lavicemi a přístroji pro plavání s protiproudem v obou bazénech, vyhřívaným vnitřním bazénem, obložením
exteriérových stěn z tesaného kamene, kamenným ostěním oken a dveří, automatickým zavlažovacím systémem v zahradě, kvalitním nábytkem a
vybavením. Disponuje energetickým certifikátem třídy B. V pěkně upravené zahradě (700 m2) si odpočinete a posedíte v altánku nebo u
kamenného venkovního grilu. Dále zde máte bazén (51 m2), dětské hřiště, místo pro cvičení a rekreaci (21 m2), venkovní úložný prostor/komoru
(23 m2). Parkovat tři automobily lze na vyhrazeném venkovním místě. Vzdálenost k moři je přibližně 7 km.
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