ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
45.000 – 340.000 ευρώ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
ΚΕΑ
Πετρόκτιστη μονοκατοικία στον Κούνδουρο, 200 τ.μ.,
σε οικόπεδο 4 στρεμμάτων.
2 επίπεδα, 4 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 1 WC
και πλήρως αυτόνομος ξενώνας.
500 μέτρα από παραλία με ανεμπόδιστη θέα θάλασσα.
Τιμή: 300.000€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/270

ΑΝΔΡΟΣ
Στην δυτική πλευρά του νησιού, νεόδμητη κατοικία 75 τ.μ.,
ισόγεια, με ανεξάρτητη είσοδο και αυλή 120 τ.μ. Κτισμένη
σε συγκρότημα κατοικιών με πανοραμική θέα. Διαθέτει
2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια,
λειτουργική κουζίνα και καθιστικό.
Τιμή: 165.000€

http://www.globalowner.gr/el-GR/id/36
ΣΙΦΝΟΣ
Μεζονέτα 85 τ.μ. με θέα στο Αιγαίο.
2 επίπεδα, 2 υπνοδωμάτια και 2 μπάνια.
Σε συγκρότημα 4 κατοικιών με ανεξάρτητη είσοδο,
θέση στάθμευσης και κήπο.
Τιμή: 170.000€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/329

ΤΗΝΟΣ – Επενδυτική Ευκαιρία!
6 ανεξάρτητες μεζονέτες και μία αυτόνομη ισόγεια κατοικία,
άριστης κατασκευής, 75 – 135 τ.μ. σε οικόπεδο 3.500 τ.μ.,
100 μέτρα από πανέμορφη παραλία.
Τιμή : 120.000€ – 250.000€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/416

ΚΕΑ
Μονοκατοικία σε ύψωμα, με απεριόριστη θέα στο λιμάνι.
Βρίσκεται σε οικόπεδο 1.150 τ.μ. και αποτελείται από την
κύρια κατοικία 158 τ.μ., με 3 υπνοδωμάτια, 2 λουτρά,
1 WC, σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη και κλειστό γκαράζ.
Τιμή: 330.000€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/9
ΣΙΦΝΟΣ
Δύο μονοκατοικίες, κατασκευής 2010, μεγέθους 63 τ.μ.
και 70 τ.μ. έκαστη, σε 3.500 τ.μ. οικόπεδο με
2 υπνοδωμάτια, 1 μπάνιο, καθιστικό και ανοιχτή κουζίνα.
Πωλούνται μεμονωμένα: 135.000€ έκαστη
2 κατοικίες μαζύ: 270.000€

http://www.globalowner.gr/el-GR/id/31
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
Παραδοσιακή πέτρινη κατοικία στην Άνω Μερά, εντός
οικισμού σε οικόπεδο 320 τ.μ. με κυρίως οίκημα 46 τ.μ. και
επιπλέον 50 τ.μ. με προοπτικές διαμόρφωσης.
Καταπληκτική θέα στο Αιγαίο.
Χρήζει πλήρους ανακαίνισης.
Τιμή: 45.000€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/268

ΚΕΑ
Συγκρότημα 4 κατοικιών με θέα θάλασσα και
ειδυλλιακά ηλιοβασιλέματα.
110 – 140 τ.μ., 2 επίπεδα, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια,
Αποκλειστική χρήση οικοπέδου 500-1.100 τ.μ.
Παράδοση εντός 4 μηνών.
Τιμή: 300.000€ - 340.000€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/266
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