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Апартамент за продажба в Кавала, Гърция - Мирела, €
206 000 (€ 1 288 на кв. м)

Къде се намира: на 100 м от плажа в кв. Каламиц а.
Отстояния: плаж - 100 м
Площ: 160 кв. м
Застроена площ: 165 кв. м
Площ на парцела: 25 кв. м
Етаж: 1-ви
Брой етажи: 3
Спални: 4
Бани: 3
Балкони/тераси: 3
Вид строителство: тухла
Година на строителство: 2000
Отопление: локално
Изложение: морска панорама, гледка към
морето
Преход: непреходен
Дограма: PVC
Продавам апартамент в кв. Каламиц а, гр. Кавала, в северната част на Гърц ия. Градът е
разположен на три малки залива на брега на Егейско море, срещу остров Тасос.
Апартаментът е със самостоятелен вход и е развит на три нива (тип мезонет):
Първото ниво е с площ 55 кв. м, върху които могат да се обособят различни
помещения, има баня с тоалетна и достъп към озелелена градина с площ 25 кв. м.
На второ ниво (50 кв. м) има голяма дневна, обединена с трапезария и кухня, баня
с тоалетна, балкон.
На трето ниво (55 кв. м) са разположени 2 спални (има опц ия за обособяване на
трета), баня с тоалетна, балкон.
Към имота има прилежаща градинка от 25 кв. м, която може да се използва и за
паркиране на автомобил. Пред сградата има достатъчно място за свободно паркиране.
Ето и малко интересна информация за града:
Тук има разнообразни туристически атракц ии, подходящи както за зимни, така и за
летни ваканц ии. Има четири добре подържани плажа и три парка подходящи за
почивка и разходки. Поради естествената природна красота, богатата история,
традиц ионната архитектура и гостоприемството градът е любима дестинац ия както на
чуждестранни туристи, така и на самите гърц и. Великолепието от редуващи се скали и
заливи, пясъчни брегове и борови гори, топлият пясък, прозрачната и чиста морска
вода, както и прохладата на горите, в съчетание с удобството и лукса на изградените
хотелски комплекси и морски вили превръщат града в едно изключително приятно

кътче.
Водните ски, въздушният сърфинг, тенисът на корт, както и разходките с джет са
характерни атракц ии.
Наличието на пристанище е още една алтернатива за туристите и местните жители да
прекарат приятно свободното си време.
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