ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2017
ΠΕΝΤΕΛΗ – Μονοκατοικία με θέα
Ανεξάρτητη κατοικία με εκπληκτική θέα σε οικόπεδο
540 τ.μ. Εσωτερικοί χώροι 183 τ.μ. σε 2 επίπεδα, με
4 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, καθιστικό, τζάκι και open
plan κουζίνα.
Υπόλοιπο δόμησης για έναν επιπλέον όροφο.
Τιμή: 400.000€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2498

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ-Πολυτελής βίλα
Μονοκατοικία πολυτελούς κατασκευής , 550 τ.μ. σε
οικόπεδο 2 στρεμμάτων. Αποτελείται από 3 επίπεδα
με εντυπωσιακούς χώρους υποδοχής, 4 υπνοδωμάτια
και 4 μπάνια. Διαθέτει 2 επιπλέον master που
λειτουργούν και ως ανεξάρτητοι ξενώνες.
Προσφέρει χώρο υδρομασάζ, πάρκινγκ και ασανσέρ.
Τιμή: 495.000€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2500

ΜΑΡΟΥΣΙ - Οικόπεδο
Οικόπεδο 200 τ.μ. σε τέλεια τοποθεσία κοντά σε
κεντρικούς οδικούς άξονες, περιοχή Σωρού
Αμαρουσίου. Συντελεστής δόμησης 0,8.
Αρτιο και οικοδομήσιμο.
Τιμή:130.000€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2494

ΚΕΑ – ΤΖΙΑ, Μονοκατοικία
Εξαιρετική κατοικία 150 τ.μ , κεντρικά του νησιού,
σε οικόπεδο 3,5 στρεμμάτων. Κτισμένη σε 2
ανεξάρτητα επίπεδα, το πάνω με 2 υπνοδωμάτια, 2
μπάνια, κουζίνα και σαλόνι με τζάκι.
Δυνατότητα για το κάτω επίπεδο να διαμορφωθεί
σύμφωνα με τις ανάγκες του νέου ιδιοκτήτη.
Τιμή: 200.000€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2517
ΚΕΑ -ΤΖΙΑ, 3 μεζονέτες με πανοραμική θέα
Τρείς ανεξάρτητες μεζονέτες στη νοτιοδυτική πλευρά
του νησιού, με εξαιρετική και ανεμπόδιστη θέα.
Εκαστη αποτελείται από 180 τ.μ. σε 2 επίπεδα με 3
υπνοδωμάτια (1 master) και 2 μπάνια. Ομορφα
διαμορφωμένος εξωτερικός χώρος, πισίνα και BBQ.
Παράδοση σε 1 έτος .
Συνολική τιμή για 3 τελειωμένα ακίνητα: 1.600.000€
Εκαστη μεζονέτα 600.000€
-------------------------------Δυνατότητα αγοράς και ως ημιτελή
Συνολική τιμή: 700.000€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2528
ΚΕΡΚΥΡΑ – Εξαιρετική Κατοικία με πισίνα
Μονοκατοικία 380 τ.μ., ΒΑ του νησιού,
σε οικόπεδο 2 στρεμμάτων.
3 υπνοδωμάτια (2 master), 2 μπάνια και 1 WC.
Διαθέτει τζάκι, θέση στάθμευσης, αποθήκη,
playroom, βεράντες, BBQ, πισίνα, κήπο, πηγάδι.
Βρίσκεται μόνο 200 μέτρα από οργανωμένη παραλί,
500 μέτρα από καταστήματα & εστιατόρια.
Τιμή: 450.000€.
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2489

ΜΗΛΟΣ – Μονοκατοικία με θέα
Παραθαλάσσια κατοικία με ανεμπόδιστη θέα, στη
βόρεια πλευρά του νησιού,
μόλις 300 μέτρα απο τη θάλασσα.
Εσωτερικοί χώροι 168 τ.μ. σε 3 επίπεδα, κτισμένα σε
οικόπεδο 2 στρεμμάτων.
Διαθέτει 3 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, τζάκι, πάρκιγκ,
βεράντες, αποθήκη, ηλιακό θερμοσίφωνο.
Τιμή: 200.000€.
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2501
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – Μονοκατοικία με σσανσέρ
Γωνιακή μονοκατοικία σε εξαιρετικό σημείο,
εσωτερικοί χώροι 270 τ.μ. σε 3 επίπεδα με:
Καθιστικό με τζάκι, 2 μεγάλα υπνοδωμάτια, γραφείο,
σοφίτα, 2 μπάνια. 1 WC και playroom. Διαθέτει
ασανσέρ, κλιματισμό, συναγερμό, πάρκινγκ και
όμορφο κήπο με διαμορφωμένη βεράντα και
καθιστικό χώρο.
Τιμή: 450.000€.
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2483

ΡΑΦΗΝΑ – Nεόδμητη μεζονέτα με θέα
Άριστης ποιότητας νεόδμητη κατοικία στην περιοχή
της Ραφήνας, κοντά στο Κόκκινο Λιμανάκι.
Αποτελείται από 245 τ.μ. σε 3 επίπεδα με
3 υπνοδωμάτια (1 master) και 2 μπάνια. Διαθέτει
ανελκυστήρα, jacuzzi, μεγάλη ταράτσα με
πανοραμική θέα, ενδοδαπέδια θέρμανση και
υποδομές για BBQ.
Τιμή: 540.000€.
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2496

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ – Θέα θάλασσα
Οροφοδιαμέρισμα 4ου ορόφου, 120 τ.μ.,
κατασκευής 2002. Αποτελείται από καθιστικό με
τζάκι και θέα στην θάλασσα, ανοιχτή κουζίνα,
3 υπνοδωμάτια, 1 μπάνιο, 1 WC και άνετη βεράντα.
Προσφέρεται με τέντες, κλιματισμό, αποθήκη,
παρκινγκ και ηλιακό θερμοσίφωνα.
Τιμή: 200.000€.
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2532
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