Καστανιώτου
Μαρία
RE/MAX Gold

Σμύρνης 15 & Πλάτωνος 52
Εύοσμος
τηλ +30 2310 670590
info@remax-gold.gr

Μονοκατοικία 230 τμ, Ωραιόκαστρο
ID: 231321015-570

Ακίνητο: Οικιστικό
Τετραγωνικά μέτρα: 230
Έτος κατασκευής: 2009
Αρ. δωματίων: 3

Τιμή:

250.000 €

Φωτογραφίες Ακινήτου

Περιγραφή
Κωδικός Ακινήτου: #1015-570 - Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη: πωλείται εξαιρετική πολυτελέστατη,
μονοκατοικία 3 επιπέδων, 230τμ σε οικόπεδο 1350τμ, κατασκευής 2009. Βρίσκεται σε πολυτελές
συγκρότημα κατοικιών στην επέκταση Ωραιοκάστρου. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ : Μπαίνοντας
συναντάμε το lobby υποδοχής και συνεχίζοντας υπάρχει μια ευρύχωρη σαλοκουζίνα με ενεργειακό τζάκι
από γαλλικό μάρμαρο και ένα wc. Από την σαλοκουζίνα έχουμε άμεση πρόσβαση σε μέρος της αυλής το
οποίο είναι καλυμμένο δημιουργώντας ένα ζεστό και ευχάριστο χώρο. 1ος ΟΡΟΦΟΣ: Διαθέτει 2 ευρύχωρα
υπνοδωμάτια και ένα μεγάλο μπάνιο. 2ος ΟΡΟΦΟΣ: Εκεί βρίσκεται μια φωτεινή κρεβατοκάμαρα με
υπέροχη θέα, ένα masterbedroom και ένα μπάνιο. Το ακίνητο διαθέτει εσωτερικό ασανσέρ, πάτωμα από
αφρικανικό δρυ, προβολάκια σε όλους τους χώρους, ενδοδαπέδια θέρμανση (δεξαμενή ενός τόνου),
ηλεκτρικά παντζούρια, ξύλινες πόρτες από δρυ, δρύινα εσωτερικά κουφώματα με ηλεκτροστατική βαφή,
πρίζες legrand, εξωτερικές κάμερες και συναγερμό. Τα έπιπλα κουζίνας είναι γερμανικά άριστης ποιότητας
(Hof) με αμερικάνικο πάγκο corian dupont. Τα μπάνια διαθέτουν πλακάκια άριστης γαλλικής ποιότητας και
χειροποίητο έπιπλο. Τα κάγκελα της σκάλας είναι κατασκευασμένα από πατίνα. Ο κήπος της κατοικίας
περιβάλλεται από δέντρα Λεϊλάντ ύψους 3 μέτρων, 2 έλατα μοναδικής ποικιλίας, ελαίαγνοι, οπωροφόρα

μανώλιες και τριανταφυλλιές τα οποία ποτίζονται αυτόματα. Στην αυλή επίσης βρίσκεται μια αποθήκη 18τμ,
2 σκεπαστές θέσεις πάρκινγκ και διαθέτει αυτόματη πόρτα με θυροτηλέφωνο. Remax Gold:
www.remax-gold.gr | Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Τούμπα: 2310913913, Εύοσμος: 2310670590. Για την
υπόδειξη των ακινήτων είναι απαραίτητη η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας ή του ΑΦΜ.

Extra Χαρακτηριστικά
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Μπάνιο: 2
Ανελκυστήρας
Αποθήκη
Δίκτυο Τηλεφώνου
Δίκτυο Υδρευσης
Κήπος
Τύπος Θέρμανσης: Πετρέλαιο
Θέσεις Parking: Τέσσερις
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Θέρμανση: Ενδοδαπέδια - Πετρέλαιο
Συναγερμός
Πόρτα ασφαλείας
Τζάκι
WC
Θυροτηλεόραση
Κουζίνα: Σαλοκουζίνα

