Na prodej apartmánový dům s výhledem na moře, Ražanj, Chorvatsko

ID nemovitosti CHBL12157
Město Ražanj
Typ Dům / Samostatný
Plocha 93.8 m2
Dispozice Větší než 9+2
Ložnice Více jak 8
Zahrada Ano
Parking Garáž
Stav nemovitosti Rozestavěná nemovitost
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2000
Zařízen Nezařízeno
Stav zakázky Aktivní

Podtyp nemovitosti Samostatný
Cena 850 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout na prodej apartmánový dům s nádherným výhledem na moře u obce Ražanj v Šibenické oblasti v Chorvatsku.
V současnosti je dům v rozestavěném stavu hrubé stavby a tak se i prodává. Celková plocha volně stojícího domu je 670 m2 a rozloha
pozemku činí 950 m2. Dům sestává ze suterénu, přízemí, prvního a druhého patra (podkroví). Celkem jsou v domě tři apartmány (celkem 13
pokojů – z toho 3 obývací pokoje, 10 ložnic, a 6 koupelen). V suterénu (cca 200 m2) je garáž a sklep jakožto odkládací a úložný prostor. V
přízemí se nachází jeden velký apartmán sestávající z obývacího pokoje s jídelnou a kuchyňským koutem, dvou chodeb, dvou koupelen, čtyř
ložnic a terasy. V prvním patře naleznete taktéž jeden velký apartmán stejné dispozice (obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, čtyři
ložnice dvě koupelny, terasa). V posledním druhém patře (podkroví) je jeden apartmán s obývacím pokojem s jídelnou a kuchyňským koutem,
dvěma ložnicemi, dvěma koupelnami a terasou. Dům je orientovaný na jihovýchod, má cisternu na vodu, septik a přípojku na elektřinu.
Výstavba byla započata v roce 2000. Výška stropu činí 2,80 m. Na pozemku je dostatek místa pro stavbu bazénu. Asfaltová příjezdová
komunikace. Vzdálenost do centra obce je zhruba 300 m, k moři a pláži přibližně 200 m.

Vyřizuje:
Violeta Borisova
+420 774 865 014
violeta.borisova@alexandriareal.cz

Tel.: +420 222 512 996, +420 606 686 912, +420 774 865 014
Email: info@alexandriareal.cz
Adresa: Vodičkova 714/25, 110 00 Praha 1

