Na prodej unikátní vila s bazénem a výhledem na moře, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKECH174
Město Faleliana
Typ Dům / Vila
Plocha 70 m2
Dispozice 4+kk
Ložnice 3
Zahrada Ne
Parking Garáž Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Novostavba
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2022

Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena 735 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout na prodej novou unikátní vilu s bazénem a nádherným výhledem na moře v obci Falelianá v regionu Kissamos v
Chanijské oblasti na Krétě v Řecku. Volně stojící vila o celkové ploše 151 m2 sestává ze suterénu, přízemí a prvního patra. Rozloha pozemku
činí 485 m2. Zajisté Vás okouzlí nádherné výhledy jak na hory a okolní krajinu, tak na moře. Výstavba vily byla dokončena v červnu 2022. Nově
postavená vila se vyznačuje moderním designem, kterému dominují minimalistické linie a barevnost v zemitých tónech, nebo přírodní prvky, jako
je dřevo a kámen v interiéru i exteriéru. Otevřený půdorys a vysoká okna zajistí dostatek přirozeného světla. Kuchyně vybavená špičkovými
spotřebiči uspokojí všechny potřeby svých hostů. Tři ložnice jsou plně vybavené a zařízené a nabízejí výhled na moře. Tři koupelny jsou taktéž
moderně zařízené. Ve vile se pohodlně ubytuje až šest osob. Vila je zařízená a vybavená vestavěnými šatními skříněmi, elektrospotřebiči v
kuchyni, zahradním nábytkem (stůl a židle), slunečníky a lehátky, myčkou a pračkou, klimatizací, pevnou telefonní linkou a internetovým
připojením. Energetický certifikát třídy A+. Luxusní infinity bazén, terasa s grilem a pergolou nabízí spoustu příležitostí k relaxaci a odpočinku.
Parkovat můžete v garáži v suterénu (úložný prostor) a také na ulici před domem. Asfaltová příjezdová komunikace. Vila se nachází ve
venkovském prostředí 2 km od města Kissamos, 20 minut jízdy autem od hlavního města regionu Chania a 50 km od letiště. Nabízí dobrou
polohu pro poznávání západní Kréty, ať už se vydáte lodí do Gramvousy nebo na Balos, nebo navštívíte nedaleké pláže Nopígeia, Ravdoucha či
Drapaniás. Vzdálenost k moři a pláži je přibližně 3,3 km.
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