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ΜΥΚΟΝΟΣ
Δυτικά του νησιού, υπερπολυτελής βίλα 1.100 τ.μ.
3 επίπεδα, σε οικόπεδο 4 στρεμμάτων.
7 υπνοδωμάτια, 8 μπάνια και 1 WC.
Εξαιρετική θέα στη θάλασσα και εύκολη πρόσβαση
στην παραλία. Τιμή: 7 εκ.€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/212

ΤΗΝΟΣ
Εκπληκτική πέτρινη βίλα, παραδοσιακής
βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής στο νοτιοδυτικό μέρος
του νησιού. Αποτελείται από την κύρια κατοικία και 2
ανεξάρτητους ξενώνες με συνολικό εμβαδόν 380 τ.μ.
3 καθιστικά, 5 υπνοδωμάτια, 5 μπάνια, βεράντες
και πισίνα με θέα. Τιμή: 2 εκ.€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/373

ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Πολυτελής βίλα 1.500 τ.μ. με 6 υπνοδωμάτια και 6,5
μπάνια σε αγρόκτημα 21 στρεμμάτων.
Πισίνα, γήπεδο τένις, γκαράζ, 2 ανεξάρτητες
βοηθητικές κατοικίες, BBQ, jacuzzi, κάβα,
γυμναστήριο και υψηλά συστήματα ασφαλείας.
Παραγωγή κρασιού, λαδιού, φρούτων και λαχανικών.
Μοναδική θέα στον Κορινθιακό κόλπο.
Τιμή: 4.5 εκ.€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/408
ΚΕΑ
Μονοκατοικία με πανοραμική θέα στο Αιγαίο.
Οικόπεδο 4,3 στρεμμάτων, 260 τ.μ. σε 2 επίπεδα,
5 master υπνοδωμάτια, 5 μπάνια, 1 WC, μεγάλο
σαλόνι με τζάκι και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα.
Τιμή: 1.2 εκ. €
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2485

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ – ΚΟΣΤΑ
Πολυτελής βίλα, 1.000 τ.μ. σε 4 στρέμματα.
4 επίπεδα, 10 υπνοδωμάτια - 8 master, 11 μπάνια, 1
WC, τζάκι, πισίνα, γήπεδο τένις, BBQ, κήπος, 8
θέσεις πάρκινγκ. Όλοι οι χώροι προσφέρουν
εκπληκτική θέα στη θάλασσα.
Τιμή: 3.4 εκ.€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/261
ΚΕΑ
Πολυτελέστατη βίλα βορειοδυτικά της Κέας,
400 τ.μ., 3 επίπεδα, 8 υπνοδωμάτια και 6 μπάνια
Διαθέτει όμορφα διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο με
καθιστικά, πισίνα, πέργκολα, ξυλόφουρνο και BBQ.
Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα.
Τιμή: 1.7 εκ.€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/272
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Παραδοσιακό συγκρότημα από υπόσκαφα και μη
θολωτά κτίσματα που έχει διαμορφωθεί σαν μία
κύρια κατοικία με δύο ανεξάρτητους ξενώνες.
Διαθέτει κεντρική κάναβα - living room, κουζίνα,
4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, 3 WC, πισίνα
και απεριόριστη θέα στο Αιγαίο.
Τιμή : 1.2 εκ.€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/93
ΤΗΝΟΣ
Κατασκευή αρίστης ποιότητας, συγκρότημα 680 τ.μ.
σε 4 στρέμματα οικόπεδο, 100 μέτρα από πανέμορφη
παραλία. Αποτελούν 6 μεζονέτες και μία αυτόνομη
κατοικία, λειτουργούν σαν 12 αυτόνομα
διαμερίσματα με δυνατότητα τροποποίησης.
Τιμή : 1.4 εκ.€
Επιλογή και τμηματικής πώλησης 75 τ.μ. - 135 τ.μ.
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/314

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Βίλα 300 τ.μ., μόλις 30 μ. από παραλία, σε οικόπεδο
2.000 τ.μ., με θέα τις Σπέτσες.
2 επίπεδα με 5 υπνοδωμάτια, 4 μπάνια, 2 WC, πισίνα,
γκαράζ, μπαρ εξωτερικό και καθιστικό με πέργκολες,
BBQ και διαμορφωμένο κήπο.
Διαθέσιμες 3 πανομοιότυπες κατοικίες: 1.5–1.8 εκ.€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/285

ΤΗΝΟΣ
Πολυτελής βίλα στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού,
320 τ.μ. σε πανέμορφο κτήμα 9 στρεμμάτων και
με ανεμπόδιστη θέα θάλασσα. Αποτελείται από
2 ανεξάρτητες κατοικίες με σύνολο
6 υπνοδωματίων και 5 μπάνιων.
Το ακίνητο προσφέρεται μερικώς επιπλωμένο.
Τιμή διαθέσιμη κατόπιν επικοινωνίας.
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2461

ΠΑΡΟΣ
Μονοκατοικία 340 τ.μ. στο δυτικό τμήμα του νησιού,
50 μέτρα από τη θάλασσα. Αποτελείται από
3 επίπεδα, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, 2 καθιστικά και
2 κουζίνες. Έχει μοναδικές βεράντες με ανεμπόδιστη
θέα στη θάλασσα.
Τιμή: 1.7 εκ. €
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2484
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