Dům s bazénem, zahradou a výhledem na moře, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKEKH222
Město Almyrida
Typ Dům / Samostatný
Plocha 99 m2
Dispozice 7+1
Ložnice 6
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano

Zařízen Částečně zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Samostatný
Cena 595 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout dům s bazénem, krásnou zahradou a výhledem na moře v obci Almyrida v regionu Apokoronas v
Chanijské oblasti na Krétě v Řecku. Volně stojící dům o ploše 198 m2 stojí na pozemku o rozloze 2 275 m2. Celkem se v něm
nachází dva apartmány (celkem 8 pokojů – z toho 2 obývací pokoje, 6 ložnic, a 4 koupelny). V přízemí se nachází první
apartmán: prostorný obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyňským koutem, chodba, tři ložnice (z nichž jedna slouží jako pokoj
pro hosty) a dvě koupelny, jedna s vanou a jedna se sprchovým koutem. V obývacím pokoji jsou velká francouzská okna
propouštějící dostatek přirozeného světla do interiéru. První patro je zpřístupněno venkovním schodištěm. Zde naleznete druhý
apartmán o této dispozici: obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, chodba tři ložnice a dvě koupelny (z nichž jedna je
en-suit k hlavní ložnici). Z obývacího pokoje projdete opět přes francouzská okna na velkou terasu/balkon se stinnou pergolou s
výhledem na moře. Dům je vybavený kuchyňskou linkou se spotřebiči (trouba, lednice, pračka), klimatizací pro ochlazování i
vyhřívání ve všech pokojích kromě chodeb, solárním panelem pro ohřev vody, moskytiérami na oknech, dvouvrstvými skly na
oknech, okenicemi, šatními skříněmi a stropními větráky v ložnicích, centrálním topením na olej (radiátory), italskou a
španělskou dlažbou/keramickými obklady, zahradním nábytkem. Je zde i technická/odkládací místnost s bojlerem a nádrží na
vodu o objemu 1 000 l. Další úložný prostor je pod schodištěm. Energetický certifikát třídy C a EOT licence. Na pozemku máte
velkou terasu s bazénem (45 m2), venkovní gril/BBQ, krásnou a pečlivě upravenou zahradu i předzahrádku, olivový háj. Tři
automobily můžete parkovat na venkovním místě, přístupným přes štěrkem vysypanou cestu. Z nemovitosti máte pěkný výhled
na moře. Vzdálenost k pláži je asi 600 m a k moři přibližně 400 m.
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