Nový moderní apartmán nedaleko moře, Makarská, Chorvatsko

ID nemovitosti CHAN129-S9
Město Makarska
Typ Byt
Dispozice 3+kk
Ložnice 2
Zahrada Ne
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Výstavba
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2022
Balkón Ano
Zařízen Nezařízeno

Stav zakázky Aktivní
Patro 1. patro
Cena 235 984 €

Dovolujeme si Vám nabídnout nový moderní apartmán nedaleko moře ve městě Makarská ve Splitské oblasti v Chorvatsku.
Jedná se o nový projekt celkem tří bytových domů a v každém z nich je po 24 apartmánů různých typových kategorií. Budova s
výtahem má suterén, zvýšené přízemí a čtyři patra. K apartmánům je nutno dokoupit i garážové parkovací stání v suterénu za
cenu od 15.000 €. Apartmánům o ploše od 70 m2 náleží zdarma venkovní parkovací místo. Zahájení výstavby je stanoveno na
listopad 2021 a termín jejího dokončení spadá na červen 2024. Vzdálenost k moři je přibližně 600 m. V budově si můžete ještě
vybírat apartmány s jednou nebo dvěma ložnicemi, s jednou nebo dvěma koupelnami, o ploše od 65,86 m2 do 84,28 m2 a v
cenové relaci od 183.951 € do 235.984 € (2.700 – 3.000 €/m2). Apartmánům v přízemí náleží také sklepní kóje v suterénu
budovy. Každý apartmán je vybavený kvalitní zvukovou a tepelnou izolací, klimatizací, parketami v ložnicích, keramickou
dlažbou a obklady první třídy, nerezovým zábradlím na balkonech, bezpečnostními vchodovými dveřmi, zařízenými koupelnami
připravenými k užívání, přípojkou pro TV, satelit a internet v každém pokoji. V době výstavby si můžete vybrat z několika vzorů
podlahových krytin. Apartmány jsou převážně orientované na jižní stranu a z některých máte výhled na moře a ostrovy nebo
pohoří Biokovo. Apartmán S9 disponuje celkovou plochou 84,28 m2 a je situován v prvním patře. Nachází se v něm předsíň,
dvě ložnice, dvě koupelny a obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem. Na balkon o velikosti 7,42 m2 projdete z
obývacího pokoje. Volné apartmány v budově ke koupi: S3: zvýšené přízemí, 68,13 m2, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským
koutem, 1 ložnice, 1 koupelna, balkon; sklepní kóje; 183.951 € S4: zvýšené přízemí, 79,70 m2, obývací pokoj s jídelnou a
kuchyňským koutem, 2 ložnice, 1 koupelna, balkon; sklepní kóje, venkovní parkovací místo; 215.190 € S9: 1. patro, 84,28 m2,
obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, 2 ložnice, 2 koupelny, balkon; venkovní parkovací místo; 235.984 €
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