Na prodej apartmánový dům nedaleko moře, Korčula, Chorvatsko

ID nemovitosti CHBL11366
Město Korčula
Typ Dům / Samostatný
Plocha 122 m2
Dispozice Větší než 9+2
Ložnice Více jak 8
Zahrada Ano
Parking Garáž Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2002

Balkón Ano
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Samostatný
Cena 360 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout na prodej apartmánový dům nedaleko moře na ostrově Korčula v Dubrovnické oblasti v
Chorvatsku. Volně stojící dům o celkové ploše 366 m2 byl v roce 2002 postaven na pozemku o rozloze 407 m2. Sestává z
přízemí a dvou pater. Poslední renovace proběhla v roce 2020. V domě se nachází celkem 6 apartmánů (celkem 18 pokojů – z
toho 12 ložnic, 10 koupelen a 3 toalety). V přízemí je jeden apartmán (62 m2) se dvěma ložnicemi a terasou (16 m2), dva
apartmány (35 m2 a 38 m2) – každý s jednou ložnicí a terasou (7 m2), dále technická místnost/strojírna, garáž a dílna. V prvním
patře naleznete komfortní apartmán (90 m2) se dvěma ložnicemi. Ve druhém patře jsou dva apartmány: jeden apartmán (50
m2) se třemi ložnicemi a jeden apartmán (43 m2) se dvěma ložnicemi. Z domu máte dílčí výhled na moře. Kvalitní konstrukce
domu (příčky z cihel o tloušťce 15 cm, vícestranná střecha s železobetonovými deskami o tloušťce 8 cm a s 3 cm kamennou
vlnou pro tepelnou izolaci, přes kterou je vodotěsná ochranná fólie. Na střeše je solární bojler o objemu 300 l a druhý bojler s
kapacitou 300 l je v kotelně. Centrální topení (kamna na tuhá paliva) je napojeno v prvním patře a v podkroví. Dům je
klimatizovaný. Energetický certifikát třídy B. Od roku 2002, kdy byl dům postaven, se každý rok investovalo do jeho údržby.
Klem domu jsou upravené terasy a zahrada s pomerančovníky, citroníky, mandarinkami, olivovníky, fíkovníky a nádhernou
barevnost jí v době květenství dodává bougainvillea. Rozloha zahrady činí 273 m2. Asfaltová příjezdová komunikace. Lokalita
je to klidná a tichá. V blízkosti máte základní občanskou infrastrukturu, v centru města Korčula jste asi za 20 minut chůze (2
km). Vzdálenost od Lumbardy je asi 5 km, kde jsou dvě písečné pláže. Nejbližší vzdálenost k moři a pláži je přibližně 650 m.
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