Kamenný řadový dům na prodej blízko moře, Vodice, Chorvatsko

ID nemovitosti CHD2542
Město Vodice
Typ Dům / Řadový
Plocha 35.46 m2
Dispozice 4+kk
Ložnice 3
Zahrada Ano
Parking Kryté stání
Stav nemovitosti Po rekonstrukci
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Zařízen Částečně zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Řadový

Cena 390 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout na prodej kamenný řadový dům se zahradou a blízko moře i pláže ve městě Vodice v Šibenické oblasti v
Chorvatsku. Dům o celkové ploše 108,64 m2 má tři nadzemní podlaží (přízemí + první patro + podkroví) a tvoří polovinu dvojdomku. Rozloha
oploceného pozemku činí 240 m2. V přízemí se nachází vstupní předsíň, toaleta a velký obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem. Přes
posuvné prosklené dveře zde projdete na terasu o velikosti 17 m2. Vnitřní schody vedou do prvního patra, kde naleznete dvě ložnice, chodbu a
koupelnu. Poté pokračujte do podkroví, kde na Vás čeká prostorná ložnice s výhledem na moře, koupelna a technická místnost s bojlerem. Dům
je vybavený plastovými okny s moskytiérami a hliníkovými okenicemi, střešními okny značky Velux se žaluziemi a smart systémem (Wi-Fi),
elektrickými vchodovými dveřmi s kódovou knihou (bezpečnostní dveře), bílými interiérovými dveřmi se skrytým těsněním z neopotřebitelného
materiálu CPL (německý výrobce Garant), podlahovým vytápěním se systémem tepelného čerpadla (v podkroví je elektrické podlahové
vytápění), chladicím systémem s fan-coilery model: RIELO Helioterm IN40 (klimatizace), skrytým sanitárním vybavením + intimní sprchy výrobce
Hansgrohe v černé barvě, nízko hlučnou instalatérskou instalací v celém domě, podstupnicemi vnitřního schodiště z dubového dřeva, moderní
kuchyňskou linkou s elektrospotřebiči (DanKuchen), koupelnovým nábytkem a vestavěnými šatními skříněmi. Dům je orientovaný na jihovýchod,
napojený na vodovodní řád a má septik. Pokud nejsou zahradní prvky objednány nebo provedeny v době prodeje, mohou si kupující vybrat
vzhled pergoly nad terasou i nad parkovištěm. V tomto případě mají také možnost zvolit si umístění venkovního přívodu vody, elektřiny a
požadovaný vzhled zahrady a zahradnictví. Vzdálenost k moři a pláži je přibližně 240 m.
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