Pěkná vila s bazénem a otevřeným výhledem na moře, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKEKH223
Město Kera
Typ Dům / Vila
Plocha 120 m2
Dispozice 5+kk
Ložnice 4
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Zařízen Částečně zařízeno
Stav zakázky Aktivní

Podtyp nemovitosti Vila
Cena 825 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout pěknou vilu s bazénem, zahradou a panoramatickým výhledem na moře v obci Kera v regionu
Apokoronas v Chanijské oblasti na Krétě v Řecku. Z předností této nemovitosti Vás zajisté nadchne vyhřívaný bazén, zahrada a
olivový háj, překrásné otevřené výhledy na moře a krajinu. Vila o ploše 200 m2 má jedno nadzemní podlaží, suterén (80 m2) a byla
postavena na pozemku o rozloze 4 000 m2. Nachází se v ní prostorný a hezky prosvětlený obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským
koutem, dále čtyři komfortní ložnice – každá s vlastní koupelnou. Kromě toho máte zde další místa k posezení s výhledy na krajinu,
moře a hory. V suterénu je spousta místa pro adaptaci na kancelář, posilovnu nebo zábavnou místnost. Vila je vybavena krbem,
pokročilým systémem solárních panelů pro energetickou soběstačnost, vestavěnými elektrospotřebiči v kuchyni, klimatizací, šatními
skříněmi v ložnicích, centrálním topením (radiátory), zahradním nábytkem, slunečníky a lehátky. Vila je situována na vyvýšeném
místě a má hlavní terasu s venkovní jídelnou a obývacím prostorem, z níž je nerušený výhled na okolí, zastřešené prostory, pergoly
a mnoho míst k posezení po celém objektu, stejně jako vyhřívaný bazén. Soukromá příjezdová cesta vede přes olivový háj. Sad je
pečlivě upravený a udržovaný, rostou v něm ovocné stromy, palmy a jiné rostliny typické pro krétskou flóru, což z vily dělá velice
příjemné místo k pobytu a trávení dovolené. Chania leží asi 24 km od obce, na letiště je to zhruba půl hodiny jízdy. Vzdálenost k
moři a pláži je přibližně 2 km.
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