Pěkná vila s fantastickým výhledem na moře, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKEKH209
Město Plaka
Typ Dům / Vila
Plocha 108 m2
Dispozice 4+kk
Ložnice 3
Zahrada Ano
Parking Kryté stání
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Stav zakázky Aktivní

Podtyp nemovitosti Vila
Cena 1 700 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout pěknou vilu s fantastickým výhledem na moře u obce Plaka v regionu Apokoronas v Chanijské
oblasti na Krétě v Řecku. Díky umístění na vyvýšené poloze Vás ohromí nádherné výhledy na moře, hory a okolí. A právě díky
těmto výhledům vila evokuje dojem, že stojí přímo u moře. Vila o ploše 216 m2 má přízemí a suterén a stojí na pozemku o
rozloze 3 985 m2. Do suterénu (108 m2) vede samostatný vchod a může se využívat jako zábavná nebo společenská místnost,
sauna, posilovna či jako apartmán. Sklepní prostor je přístupný z výtahu a je propojený s vilou. V přízemí (108 m2) je hlavní
obytná část vily: obývací pokoj, jídelna, kuchyně, tři komfortní ložnice, dvě koupelny (jedna z nich je en-suit). Pro Vaše pohodlí je
vila vybavená klimatizací, výtahem, podlahovým vytápěním, energetickým krbem, nádrží na vodu, vestavěnou kuchyňskou
linkou s elektrospotřebiči. Energetický certifikát třídy C. Pozemek, zčásti svažitý, je pečlivě upravený a udržovaný. V zahradě
najdete spoustu míst k odpočinku a relaxaci, zajisté Vás potěší i užitková zeleninová zahrádka. Pozvěte rodinu a přátele a
dopřejte si skvělé posezení na velké terase, ugrilujte si dobré jídlo u krytého BBQ. Vynikajícím prvkem v exteriéru je vyhřívaný
bazén (25 m2) s terasou ke slunění. Překrásný panoramatický výhled na moře a záliv se Vám naskytne ze střešní terasy o
velikosti 100 m2. Parkovat můžete pod krytým přístřeškem. Vila představuje nádherné a luxusní residenční bydlení s
neopakovatelnými výhledy na moře. Rovněž je to výborná příležitost investice do cestovního ruchu a pronájmu, jelikož vila
disponuje EOT licencí. Vzdálenost k moři a pláži je přibližně 1,2 km.
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