Na prodej pěkný řecký dům s výhledem na moře, Kréta, Řecko

ID nemovitosti RKEKH231
Město Vamos
Typ Dům / Samostatný
Plocha 76 m2
Dispozice 3+kk
Ložnice 2
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Samostatný
Cena 480 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout na prodej velice pěkný řecký dům s tradičními prvky a výhledem na moře u obce Vámos v regionu
Apokoronas v Chanijské oblasti na Krétě v Řecku. Volně stojící dům je jednopodlažní a jeho celková plocha činí 76 m2. Do domu
vstoupíte přes krytou verandu a poté se ocitnete v prostorném obývacím pokoji, který je středem domu. Dále je zde částečně obloukem
oddělená kuchyně a dvě komfortní a útulné ložnice. Obě jsou klimatizované a mají své vlastní koupelny. Z hlavní ložnice dokonce
projdete i na verandu s výhledem na bazén. Z kuchyně se zas dostanete na další verandu v zadní části domu. Venkovní schodiště vede
na střešní terasu s výhledem na moře. Na verandě naleznete jednu letní ložnici navíc – je otevřená krytá pergolou. Dům je vybavený
klimatizací, italskou a španělskou dlažbou, elektrospotřebiči v kuchyni, dřevěnými okenicemi v typické modré barvě, dřevěnými
pergolami BBQ, slunečníky a lehátky. I parkovat lze na venkovním místě. V exteriéru naleznete spoustu míst k posezení v zahradě a
terasu ke slunění spolu s bazénem (28 m2) a venkovní sprchou. Pomocný objekt se využívá jako úložný a odkládací prostor s možností
adaptace na kancelář nebo pokoj navíc. Dům se nachází na skvělém místě, pouhých 5 minut od centrálního náměstí Vámos. Díky
svému stylu je to jedinečná příležitost, protože tento druh samostatně stojících nemovitostí je velmi vzácný. Velkoryse nabízí naprosté
soukromí a klid, zároveň však můžete v blízkosti najít velmi pěkné taverny a obchody. Vzdálenost k moři a pláži je přibližně 6,5 km.
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