Apartmánový dům s krásným výhledem na moře, Pašman Chorvatsko

ID nemovitosti CHSM20421421N
Město Barotul
Typ Dům / Samostatný
Plocha 100 m2
Dispozice 7+1
Ložnice 6
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Po rekonstrukci
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Stav zakázky Aktivní

Podtyp nemovitosti Samostatný
Cena 360 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout apartmánový dům ve druhé řadě u moře a s krásným výhledem na něj v obci Barotul na ostrově Pašman v
Zadarské oblasti v Chorvatsku. Dvoupodlažní dům o ploše 250 m2 stojí na pozemku o rozloze 945 m2 v klidné a tiché lokalitě a je částečně
podsklepen. V domě je celkem 8 pokojů, z toho 6 ložnic a 2 obývací pokoje, a 3 koupelny. V přízemí se nachází jeden apartmán s ložnicí (dvě
lůžka), šatnou a vlastní koupelnou. Dále zde naleznete dvě samostatné ložnice – obě s manželskou postelí, jednu koupelnu se sprchovým
koutem a pračkou, obývací pokoj a kuchyni, kamna na dřevo. V prvním patře, na které se dostanete venkovním schodištěm, je obývací pokoj s
kuchyní, tři ložnice (první se vstupem na jihovýchodní terasu a jednou manželskou postelí; druhá se třemi lůžky a výhledem na moře; a třetí
ložnice s jedním lůžkem), koupelna, toaleta a velká terasa (20 m2, dlážděná mramorem a částečně krytá pergolou) s grilem, jež plní
společenskou funkci. První patro by bylo možné uzavřít samostatnými dveřmi v horní části schodiště a získat tak zcela samostatnou bytovou
jednotku. Dům nabízí kapacitu ubytování 11 lůžek (5 v přízemí a 6 v prvním patře). Dům je vybavený kombinovaným vytápěním – na tuhá paliva a
pomocí elektrických radiátorů, klimatizací, krbem, dále samostatnou nádrží na vodu, kterou lze využít v případě výpadku dodávky vody, je
napojený na vodovodní řád a má septik. Dům disponuje energetickým certifikátem třídy D. Parkovat šest automobilů můžete na vyhrazeném
venkovním místě. Vzdálenost do centra obce je zhruba 500 m a k moři přibližně 90 m (2. řada).
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