Exkluzivní kamenná vila s bazénem a zahradou, Močići, Chorvatsko

ID nemovitosti CHLIK-111
Město Močići
Typ Dům / Vila
Plocha 150 m2
Dispozice 5+kk
Ložnice 4
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Lodžie Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2009
Zařízen Zařízeno

Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena 590 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout exkluzivní vilu s bazénem a zahradou v obci Močići v Dubrovnické oblasti v Chorvatsku. Vila o ploše 300 m2 má
dvě nadzemní podlaží a v roce 2009 byla postavena na pozemku o rozloze 745 m2. Nemovitost představuje krásné residenční bydlení a zároveň
skvělou investiční příležitost v turistickém pronájmu. V přízemí vily se nachází vstupní hala, prostorný obývací pokoj s jídelnou, částečně
oddělená kuchyně s jídelnou, toaleta, dvě komory, prádelna a jedna místnost s funkcí pracovny nebo pokoje pro hosty, případně jako ložnice. Po
granitovém schodišti se vydejte do prvního patra (150 m2), kde naleznete tři ložnice, každá s vlastní koupelnou a jedna z nich i s vlastním
šatníkem, komoru a chodbu. Ze dvou ložnic projdete na uzavřenou lodžii přes posuvné prosklené dveře. Dodatečný úložný a odkládací prostor je
v podkroví. Vila je vybavena klimatizací, telefonní a internetovou přípojkou, TV satelitem, je napojena na vodovodní řád a elektřinu. Poslední
renovace proběhla v roce 2010. Energetický certifikát třídy A+. Parkovací místo pro 5 automobilů. Vila je zařízená a vybavená. K relaxaci a
odpočinku Vás přímo vybízí pěkná zahrada s upraveným trávníkem a opečovávanými středomořskými rostlinami. Několik citrusovníků,
vysázených podél východní zdi, zajišťuje soukromí od sousedů. Na pozemku máte kromě zahrady i terasu s bazénem, vířivkou a venkovní
sprchou, pergolou krytou terasu s posezením a další krytou terasu s venkovním krbem. Pozemek je oplocený, přístupný automatickou brankou od
hlavní silnice. Vzdálenost k moři je přibližně do 5 km. V blízkosti se nachází hřiště, pošta, školka, škola, obchody a MHD. Nedaleko máte letiště a
v dojezdu asi 5 km obec Cavtat s přístavem a plážemi. Dubrovník leží zhruba 18 km od obce Močići.
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