Pārdod | Māja

Jūrmala, Asari
Cena

3000000 €

4839 €/m2

Apraksts
Piedāvāt pārdošanai luksusa villa de luxe klases Jūrmalā
Jūrmala - viens no slavenākajiem Eiropas kūrortiem Baltijas
jūras krastā, atrodas 20 km no Rīgas, par Rīgas jūras līča
krastos. Sekla jūras, skaistas pludmales balto smilšu nosaka
tiesību zelta kāpas un senās priedes, koka arhitektūra ir agrīnā
divdesmitajā gadsimtā, svaigu un tīru jūras gaisu, silts vējš un
kluss sanēšana jūras dot Jūrmala īpašu oriģinalitāti. Katru gadu
pilsēta ir piešķirts ES Zilais karogs. No priedes un jūru tuvums
padara gaisa veselīgs. Nav brīnums, tas atrodas Jūrmalā,
daudzās slimnīcās un veselības centros, kas izmanto vietējos
avotus minerālūdens un dubļos. Atpūtas pilsētas ir kļuvusi
Rīgas nomalē, jo bagātās Rīgas iedzīvotāji izvēlas dzīvot šeit.
Vasaras dzīvi šajā stūrī paradīze nekad apstājas par sekundi.
Koncertzālē "Dzintari", sezona iet dažādus koncertus un
festivālus, piemēram, "Jaunais vilnis", "Jurmalina" KVN. Pilsēta
pārvēršas Meku slavenības. Tas ir šajā gleznainā stūrī tikai 300
metru attālumā no jūras tiek piedāvāta pārdošanai luksusa villā
klases de luxe, individuāli izvērtējot katra autora dizains.
Fasāde ir izveidoti klasiskā stilā ar greznu dekoru. Viņa taisnība
ornaments ir stuka sienu paneļi, kā arī galvenā ieeja, ierāmētas
kolonnas. Skaistums un cēlums no oriģinālā fasādes uzsver
gaismas māja, kas izveidota par īpašu projektu. Ar cēlu fasāde
māja saplūst ar interjeru, kas veidota košās pasteļtoņos. Tā
piedāvā 620 kvadrātmetru. m exquisitely izstrādātas dzīvojamā
telpa, kas ir sadalīts vairākās funkcionālās zonās. Plaši Sunlit
istabas izcelt īpatnības mājas - augstie griesti, lieli kvadrātveida
plānoto, augstas kvalitātes apdares ar luksusa elementiem.
Pirmajā stāvā atrodas plaša dzīvojamā istaba ar centrālo
kamīnu no balta marmora un greznām mēbelēm, galvenā
uzmanība, kas ir atpūtas zona stilā «Chippendale»,
18.gadsimta. Galvenais apdare dzīvojamā istaba un
ēdamistaba - majestātisks kāpņu telpa, pasākumi, par kuriem ir
izgatavoti no akmens, un margu (cirtaini bāri ar dekoru, kas
atbalsta kāpnes) - patlaban lejot bronzas, kas ražo slaveno
vedņa Rundāles pils , izcils piemineklis baroka un rokoko
dekoratīvās mākslas, būvēts slavenais arhitekts Rastrelli. Īpaša
uzmanība tiek pievērsta ēdamistaba, kura centrs ir dekorēts ar
tabulu, made-to-lai koka un rotā ar retu smalkas griešanai.
Garums un tabulas platumu var izmitināt 22 cilvēkus, tajā pašā
laikā. Oriģināls risinājums - plāns virtuve un iznākt uz
ēdamistabu un terase. Mēbeļu un virtuves interjers ir veidots
klasiskā stilā, izmantojot dabiskus materiālus un dārga apdare.
Virtuve ir pilnībā aprīkota ar mūsdienīgu un integrētu tehniku.
Otrajā stāvā no mājas ietver guļamistaba ar vannas istabu un
lielu garderobi un ir vēl 4 guļamistabas ar vannas istabu un

lielu garderobi un ir vēl 4 guļamistabas ar vannas istabu un
saimniecības telpa. Trešajā stāvā ir izveidots kā vienota
apjomu, ko var izmantot, lai studijas, kinoteātri vai biljarda zāle.
Uz saulainās terases 180 kvadrātmetru. m ar iespaidīgu skatu.
Ideāli piemērots kā mājīgiem ģimenes vakariņām, un skaļiem
pusēm. Daudzfunkcionalitāte terase ļauj nokļūt no dzīvojamās
istabas, ēdamistaba un virtuve. Īpaša prieks brokastis uz
terases, apvienojumā ar vieglu jūras brīze un rīta darba krāsas
ainavu. Ainavu dizains ir sadalīta priekšā, kas ir izveidoti
klasiskā stila un interjera, izpilda stilā Versaļas. Ainavu iezīme
fasādes ir reta veida rožu - Floribuda kura krāsa tika izvēlēta,
lai atbilstu fasādes māja. Iekšējais ainavas atbilst modes stila
tendences Versaļas dažādiem krāsainiem ziediem, mainot
krāsas ik mēnesi, veidojot neparasti skaistas fotogrāfijas no
dabas, kas ir unikāls sajūta.
Pilna platība:

620 m2

Istabas:

12

Stāvu mājā:

3

Stāvvieta:

pagalma neslēdzama

Ar mēbelēm:

jā

Gan izoletas, gan caurst. ist.:

jā

Attīstīta infrastruktūra :

jā
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