ROGOZNICA VASTGOED – APPARTEMENTEN TE KOOP ROGOZNICA - RG1561
- Code:: RG1561
- Apartment
- Rogoznica, Rogoznica
- Price: € 630,000

- Bedrooms: 2
- Object size: m²
- Internal area: m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 3
- Distance from sea: 190 m
- External space *: 14 to 34 m²
- Plot size: m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: LUXE APPARTEMENTEN :: PRACHTIG UITZICHT OP ZEE :: ZEER GEWILDE OMGEVING :: ::
:: LUXUEUS INGERICHT :: TOPKWALITEIT CONSTRUCTIE :: UNIEKE KANS ::

PROPERTY DESCRIPTION:
RG1561 – Prachtige moderne appartementen te koop Rogoznica, gelegen in een zeer gewilde omgeving dicht bij
zee en voorzieningen. De appartementen die in deze voorverkoop worden aangeboden, hebben een echt luxe
design met moderne wooncomfort en fantastisch uitzicht op zee.
De bouw van het nieuwe woongebouw met 3 verdiepingen start in 2022 en de oplevering wordt verwacht in 2023.
Elk nieuw appartement is ontworpen met verwarming en koeling vanaf het plafond, vloerverwarming + een
warmtepomp. Elk niveau van het gebouw heeft een prachtig uitzicht dankzij de natuurlijk verhoogde ligging. De
appartementen die te koop staan zijn:
Begane grond:
S1 – dit toestel heeft ca. 57 m² interne ruimte + een overdekt terras van ca. 10 m² + een binnenplaats van ca. 180
m² met een grill en een bubbelbad. Het heeft 1 aangewezen parkeerplaats.De binnenruimte van dit appartement
bestaat uit 2 slaapkamers, 1 badkamer, een hal en een open woonkamer met een keuken en een eethoek.
VERKOCHT
S2 – dit appartement heeft ca. 50 m² interieur + een overdekt terras van ca. 9 m² + een binnenplaats van ca. 180 m²
met een grill en een bubbelbad. Dit appartement heeft 2 parkeerplaatsen.Deze unit bestaat uit 2 slaapkamers, 1
badkamer, een hal en een open woonkamer met een keuken en een eethoek. VERKOCHT
Eerste verdieping:
S3 – dit appartement heeft 89 m² interieur + een terras van ca. 26 m² met een bubbelbad en een sauna + nog een
terras van 4 m². Het omvat ook 2 parkeerplaatsen.De interne indeling van deze unit bestaat uit 2 slaapkamers,
beide met hun eigen badkamer, 1 toilet, een bijkeuken, een hal en een ruime open woonkamer / keuken /
eetkamer die uitkomt op het grote terras met een bubbelbad en sauna. Een van de slaapkamers heeft ook toegang
tot het terras van 26 m² terwijl de andere slaapkamer een eigen klein terras van 4 m² heeft, beide met een
spectaculair uitzicht. Daarnaast is er vanuit de sauna een prachtig uitzicht dankzij de glazen wanden. VERKOCHT
Tweede verdieping:
S4 – dit is een penthouse appartement met ca. 94 m² binnenruimte + een overdekt terras van ca. 34 m² met
bubbelbad en sauna + nog een overdekt terras van ca. 14 m² met een open haard. Deze luxe unit beschikt over 2
parkeerplaatsen.Het interieur omvat 2 slaapkamers, beide met glazen dak badkamers, 1 toilet, een bijkeuken, een
hal en een ruime open woonkamer / keuken / eetkamer. Zowel de slaapkamers als de woonkamer hebben
toegang tot het ruime terras met schitterend uitzicht. De sauna biedt ook fantastische vergezichten omdat deze
glazen wanden heeft. Het dak van dit geweldige appartement is gedeeltelijk van glas en kan open. De prijs is:
€630.000
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