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Адрес: Elia
Описание: Η Βίλλα Lilium βρίσκεται σε ένα ήσυχο συγκρότημα με 10
βίλες σε πολυ μικρή απόσταση από την κοσμοπολίτικη
παραλία Ελιά, έχοντας μαγευτική θέα στο Αιγαίο Πελαγος.
Αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα και χαρακτηρίζεται από
καθαρές, λιτες γραμμές σύμφωνες με την κυκλαδίτικη
αρχιτεκτονική , με απόλυτο σεβασμό στο μοναδικο φυσικο
περιβάλλον, και πλήρως εναρμονισμένα με το μυκονιάτικο
τοπίο. Στον ενα όροφο βρίσκουμε τρια διπλά υπνοδωματια,
όλα με θέα στη θάλασσα και πρόσβαση σε βεράντα ενω
στον άλλο οροφο συνανταμε ένα μεγάλο καθιστικό και
μοντέρνα σχεδιασμένη κουζίνα . Στην εξωτερική βεράντα
θα έχετε την ευκαιρία να χαλαρώσετε και να καθίσετε γύρω
από το μοναστηριακο τραπέζι και στις άνετες ξαπλωστρες
κήπου. Ένα μπάρμπεκιου είναι επίσης διαθέσιμο. Κάθε
λεπτομέρεια αυτής της βίλας έχει έξυπνα σχεδιαστει και
κατασκευαστει με γούστο. Η Βίλλα Lilium είναι ένα ακίνητο
ιδανικο για οσους θέλουν να ξεφύγουν από τις πιο
πολυσύχναστες περιοχές της Μυκόνου που κατά τη
διάρκεια των καλοκαιρινων μηνων υπαρχει συνωστισμος
στις παραλίες και για οσους θέλουν να εχουν στιγμές
χαλάρωσης σε μια εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα . Αυτή η
Βίλα προσφέρει ευχαριστηση στα μάτια και την ψυχή και
στον πιο απαιτητικό πελάτη !!!! Вилла ЛИЛИУМ
расположена в спокойном жилом комплексе из 10 вилл
рядом с одной из гламурных набережные ЭЛЬЯ, и имеет
панорамный обзор на весь кикладский архипелаг. Вилла
состоит из двух уровней выдержанных в лаконичном стиле
кикладский архитектуры острова . На одном уровне
находятся 3 двухместные спальни все с чудесным видо на
море и выходом на летние террасы .На другом уровне
находится столовая и кухня выдержанный в стиле
модерн.С наружной стороны виллы находится большая
веранда со столовой в моностырском стиле с барбекью и
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удобные батонетки для оттыха. Эта вилла идеально
подходит тем,кто хочет уединения от шумных тусовок и
ночной жизни Миконоса. В то же время находясь в
нескольких километрах от гламурных и шумной жизни
Миконоса.
Тип: дом для продажи
+306977084847 Viber/Whatsapp
Цена: 800000 EUR
Комнат: 3
Спален: 3
Агент: Marina Mangelopoulou
Контакты: +306977084847 Viber/Whatsapp
Статус: Продано
Размер участка: 950
Площадь дома: 142
Год постройки: 2017

