Ikonická ultra luxusní vila s výhledem na moře, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKERH038
Město Mpalí
Typ Dům / Vila
Plocha 140 m2
Dispozice 8+1
Ložnice 7
Zahrada Ne
Parking Garáž
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Stav zakázky Aktivní

Podtyp nemovitosti Vila
Cena 1 500 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout ultra luxusní vilu s bazénem a panoramatickým výhledem na moře v obci Mpalí (též Bali) v dému Mylopótamos v
regionální oblasti Réthymna na Krétě v Řecku. Na první pohled Vás vila uchvátí svou velkolepou moderní architekturou, luxusem a nádhernými
otevřenými výhledy na moře a záliv. Vila má tři nadzemní podlaží a suterén, její plocha činí 560 m2 a stojí na vyvýšeném pozemku o rozloze 633
m2. V suterénu je plně vybavená posilovna, kino a jedna ložnice s koupelnou. V přízemí se nachází prostorově velkorysý obývací pokoj,
minimalistická moderní kuchyně a jídelna. V prvním patře naleznete pět ložnic, každou s en-suit koupelnou a balkony. Ve druhém patře jsou dvě
velké ložnice opět s en-suit koupelnami a balkony. Celkem je ve vile 8 ložnic a 9 koupelen. Interiér vily charakterizuje ultra moderní a luxusní
designové zařízení v elegantním stylu, světlá barevnost a velké prosklené okna a dveře, díky nimž jsou všechny místnosti krásně prosvětleny.
Vila je vybavená klimatizací, výtahem, pracovní a společenskou zónou, prémiovým interiérovým a exteriérovým nábytkem, solárním panelem pro
ohřev vody, dvouvrstvými skly na oknech, vestavěnou kuchyňskou linkou s elektrospotřebiči. Energetický certifikát třídy B. Místo pro relaxaci ve
venkovních prostorech představuje velká terasa ke slunění s bazénem (56 m2), vířivka, sauna se sprchou – vše přístupné jak zvenčí, tak z
obývacího pokoje v přízemí. Vzdálenost k moři a pláži je přibližně 600 m.
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