Vila a 2 apartmány nedaleko moře a pláže, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKEAH130
Město Agios Onoufrios
Typ Dům / Vila
Plocha 425 m2
Dispozice 9+2
Ložnice 8
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej

Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena 670 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout skvělou investiční příležitost – vilu a dva apartmány nedaleko moře i pláže v obci Agios Onoufrios na
poloostrově Akrotiri v Chanijské oblasti na Krétě v Řecku. Celková plocha nemovitosti činí 425 m2 (vila 200 m2 a dva apartmány – každý 100
m2), rozloha pozemku je 1 284 m2. Nemovitost nabízí celkem 11 pokojů – z toho 3 obývací pokoje a 8 ložnic, a 3 koupelny. Ve vile se
nachází prostorný obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyňským koutem (+ komora), toaleta, čtyři ložnice a koupelna se sprchovým koutem.
Pokoje mají klimatizaci pro ochlazování i vytápění. Apartmány se nacházejí rovněž v přízemí a každý z nich má stejnou dispozici: obývací
pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, dvě ložnice a koupelna. Jeden z apartmánů má krb. Nemovitost je kromě klimatizace také vybavena
centrálním topením, alarmem, trojitým solárním panelem pro ohřev vody. Máte zde i technickou místnost a komoru (25 m2). Na pozemku máte
bazén o velikosti 50 m2 s terasou ke slunění, BBQ s pecí na dřevo a krytým posezením. Na pozemek jsou dva vjezdy, jeden pro pěší a druhý
přes branku na elektrické ovládání, jenž vede na parkoviště pro několik automobilů. V blízké obci Kounoupidiana, asi 1 minutu jízdy autem,
se nachází několik supermarketů, kaváren, taveren, restaurací a dalších služeb. Vzdálenost na letiště je zhruba 7 km, k moři a pláži po silnici
přibližně 1,4 km.
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