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Κωνσταντίνος
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Ξενοδοχείο 300 τμ, Χώρα
ID: 230941015-736259

Ακίνητο: Επαγγελματικό
Τετραγωνικά μέτρα: 300
Έτος κατασκευής: 1980
Αρ. δωματίων:

Φωτογραφίες Ακινήτου

Τιμή:

3.000 €
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Ξενοδοχείο 300 τμ, Χώρα
Περιγραφή
Σύμβουλοι επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Κυριάκος, Χριστοδούλου Ανδρέας.
Διατίθεται προς ενοικίαση, αποκλειστικά από την ομάδα μας, ξενώνας στην Σκιάθο 300 τ.μ. σε οικόπεδο 1.113
τ.μ. Ο ξενώνας Camelia studios βρίσκεται στην πόλη της Σκιάθου, και συγκεκριμένα κοντά στην περιφερειακή
οδό. Αποτελείται από πέντε studios και δύο διαμερίσματα από 55 και 100 τ.μ. αντίστοιχα. Όλες οι μονάδες
διαθέτουν βεράντα με θέα στη θάλασσα, κουζίνα με φούρνο και ιδιωτικό μπάνιο με ντους. Ορισμένες ανοίγουν
σε μπαλκόνι ή/και αίθριο με θέα στον κήπο. Ο ξενώνας επίσης περιλαβάνει μπάρμπεκιου και κήπο. Η παραλία
Λαλάρια απέχει 3,6χλμ. από τον ξενώνα, ενώ το λιμάνι της Σκιάθου είναι 1,4χλμ. μακριά. Το αεροδρόμιο της
Σκιάθου απέχει 1χλμ. Το κατάλυμα αυτό βρίσκεται επίσης σε μία από τις τοποθεσίες με την καλύτερη
βαθμολογία στην Πόλη της Σκιάθου! Αρέσει περισσότερο στους επισκέπτες σε σχέση με άλλα καταλύματα
στην περιοχή. Η τοποθεσία αρέσει ιδιαίτερα σε ζευγάρια – τη βαθμολόγησαν με 9,5 για ταξίδι δύο ατόμων.
Αυτό το κατάλυμα έχει αξιολογηθεί ως αυτό με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής στην Πόλη της Σκιάθου! Η
Σκιάθος, η κοσμοπολίτισσα των Σποράδων, είναι ένα μικρό καταπράσινο νησί με φυσική ομορφιά, ζωντανή
νυχτερινή ζωή αλλά και με φιλόξενους ανθρώπους. Η πόλη της Σκιάθου, ένα σύγχρονο παραθεριστικό κέντρο
με εξαιρετική τουριστική υποδομή, είναι και ο μοναδικός οικισμός του νησιού. Περπατώντας στον οικισμό, ο
επισκέπτης μαγεύεται από τους πλακόστρωτους πεζοδρόμους, τα κατάλευκα σπίτια με τα κεραμίδια, το
γραφικό λιμάνι που το ασφαλίζουν τέσσερα καταπράσινα νησάκια και το πανέμορφο Μπούρτζι. Επιπλέον, η
Σκιάθος, διαθέτει ένα ασφαλές και σύγχρονο αεροδρόμιο και συνδέεται αεροπορικά καθ’ όλη την διάρκεια του
χρόνου με Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις
της Ευρώπης.

Extra Χαρακτηριστικά

;
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Θέα: Θάλασσα
Κουζίνα: Σαλοκουζίνα

;
;

Μπάνιο
Κατάσταση εσωτερικού: Τελειωμένο

