Na prodej působivá vila s výhledem na les a moře, Chalkidiki, Řecko

ID nemovitosti GNP4578
Město Kassandreia
Typ Dům / Vila
Plocha 100 m2
Dispozice 6+kk
Ložnice 5
Zahrada Ano
Parking Garáž Kryté stání

Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena Cena na vyžádání

Dovolujeme si Vám nabídnout na prodej působivou moderní vilu s výhledem na les i k moři na poloostrově Kassandreia (dříve
Pallené), jižním prstu Chalkidiki, v oblasti Střední Makedonie v Řecku. Vila je postavena na mírně svažitém kopci s výhledem
na bohatý, chráněný borový les a moře. Bezprostřední okolí se vyznačuje nedotčenou přírodou s panenskými písečnými
plážemi a nedaleké pětihvězdičkové letovisko, které nabízí umělecké a kulturní akce, restaurace, obchody a jachetní přístav,
ještě více zhodnocuje tuto oblast. Volně stojící vila o celkové ploše 270 m2 sestává ze suterénu, přízemí a prvního patra.
Celkem nabízí 5 ložnic, 4 koupelny (z toho tři s vířivkou), prostorný obývací pokoj a plně vybavenou kuchyň. Nejkvalitnější
materiály, jako je mramor, žulové obklady a dubové podlahy, vytvářejí příjemný dojem a atmosféru. Jedním z charakteristických
rysů vily jsou četná velká okna, která umožňují vynikající výhled do okolí. Vlastnosti a inovace chytrého domu, jako je centrální
systém vysávání, satelitní televize, klimatizace ve všech místnostech (LG Art Cool), centrální zabezpečovací systém (Bosch),
pomocný generátor energie, naftový systém ústředního vytápění a mnoho dalších, ještě více přispívají k celkové nadstandardní
kvalitě bydlení v této vile. Nábytek není zahrnutý v ceně. K nemovitosti patří prostorná zahrada s bazénem, velmi velký altán a
vjezdová garáž s dostatkem úložných prostor. Je zcela soukromá a uzavřená. Rozloha pozemku činí 2 600 m2. Vzdálenost k
letišti je přibližně 70 km, k nejbližší obci asi 7,5 km a k moři přibližně 1,5 km.
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