Prodaja počitniški objekt OPATIJA, POBRI, 92,00m2

Posredovanje:

Prodaja

Tip:

Počitniški objekt - Apartma

Velikost:

92,00m m

Nadstropje:

1/2

Lokacija:

OPATIJA, POBRI, Primorsko-goranska

Šifra:

T01271

Država:

Hrvaška

Leto izgradnje:

zgrajeno leta 2018

Energetski razred:

Ni podatka

2

195.000,00 EUR

2

92 m², apartma, zgrajen l. 2018, 1/2 nad., Naprodaj še zadnji 4-sobni apartma v moderni novogradnji s prekrasnim panoramskim
pogledom na celoten Kvarnerski zaliv, 200 m do morja, prodamo. Cena: 195.000,00 EUR
Opatija, šarmantno primorsko mesto bogate zgodovine in kulture, ki upravičeno nosi naziv kraljica Jadrana. Oaza prekrasnih pisanih
parkov, spomenikov, idiličnih vil in edinstvenih cerkvic.
Svoje ime je mesto dobilo po benediktinski Opatiji Sv. Jakova, ki se prvič omenja dalnjega leta 1453. Danes je Opatija središče modernega
evropskega turizma, ki svojo titulo enega najelitnejših mediteranskih destinacij nosi že 170 let.
Opatijo odlikuje bogata izbira vrhunsko opremljenih plaž za otroke in odrasle, ki s svojim kristalno čistim morjem ponujajo popoln oddih.
Opatija je prav tako kulinarski dragulj. Številne restavracije in tradicionalne konobe ponujajo jedilnike polne svežih domačih dobrot ter
bogate vinske liste, redno pa se odvijajo tudi festivali v čast dobri hrani.
Naprodaj še zadnji 4-sobni apartma v moderni novogradnji s prekrasnim panoramskim pogledom na celoten Kvarnerski zaliv.
Luksuzni apartma leži na 1. nadstropju (celotni etaži) novogradnje atraktivne arhitekture s skupno tremi stanovanji na treh etažah. Na
prostornih 92 m² površine apartma zajema tri spalnice, dve kopalnici, dnevni prostor s kuhinjo in jedilnico, shrambo in ložo površine 6 m².
Pripadajoča dva parkirna mesta.
Pred stavbo leži zeleni pas, kar lastnikom apartmajev zagotavlja zasebnost in neoviran pogled na Kvarnerski zaliv.
Apartma se prodaja v podaljšani 4. gradbeni fazi, čez vse prostore je napeljano etažno talno gretje ter instalacije za klimatske naprave.
Z investitorjem je možnost dogovora za prodajo na ključ, za doplačilo med 20 in 25.000 eur, odvisno od kupčevih želja, saj si v tem
primeru lahko kupec stanovanje uredi povsem po svojih kriterijih in okusu.
Izredna priložnost za nakup na enih najelitnejših lokacij na Jadranu. Zelo priporočamo!
Za morebitne dodatne informacije in oglede smo vam z veseljem na voljo.
S prisrčnimi pozdravi, Nina
Email: nina@tinker-nep.si
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