Villa Royal
Κανόνι - Κέρκυρα
9 Bedrooms, 9 - 18 Guests, 11 Bathrooms
Build size: 920 m2 , Land size: 95.000 m 2

Τιμή: Κατόπιν αιτήματος

Πολυτελής διαμόνη στην Κέρκυρα
Αφεθείτε σε έναν παράδεισο ασύγκριτης ομορφιάς. Μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, η εξαιρετική αυτή κατοικία
γειτονεύει με το γνωστό «Μον Ρεπό», θερινό ανάκτορο του Βασιλιά της Ελλάδος και τόπο γέννησης του Πρίγκιπα της
Μεγάλης Βρετανίας, Φιλίππου. Χτισμένη στους πρόποδες της περιοχής Κανόνι, η υπέροχη αυτή οικεία βρίσκεται σε
προνομιακή τοποθεσία, καθώς διαθέτει τη δική της ιδιωτική παραλία, ενώ ταυτόχρονα απέχει ελάχιστα από την όμορφη
πόλη της Κέρκυρας, τα αναρίθμητα εστιατόρια και καταστήματά της. Έχοντας κυριολεκτικά στα πόδια της τη βαθιά μπλε
θάλασσα του Ιονίου, η βίλα περιβάλλεται από όμορφα διαμορφωμένους κήπους γεμάτους λουλούδια, μπουκαμβίλιες,
πασχαλιές, γιασεμιά, ελιές και κυπαρίσσια. Οι ηλιόλουστες βεράντες προσφέρουν ανεπανάληπτη θέα προς το Ποντικονήσι,
ένα από τα πιο φωτογραφημένα μέρη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η μοναδική κι επιβλητική αυτή έπαυλη, την οποία μπορείτε
να απολαύσετε και στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «Για τα μάτια σου μόνο», υπόσχεται να σας προσφέρει ηρεμία και
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πραγματική χλιδή.
Προσφάτως ανακαινισμένη, η βίλα αποτελεί ένα αριστούργημα, προσεκτικά σχεδιασμένη μέχρι και την τελευταία
λεπτομέρεια έτσι ώστε να αντανακλά υψηλής κλάσης ποιότητα και πολυτέλεια. Στο εσωτερικό της οικίας, η αποικιακού
τύπου διακόσμηση και τα κομψά έπιπλα συνδυάζονται αρμονικά, μετατρέποντας κάθε μικρή γωνία της οικίας σε πρότυπο
στυλ και άνεσης. Αυτό που αδιαμφισβήτητα κερδίζει κάθε επισκέπτη είναι η θαυμάσια βεράντα «Bella Vista», η οποία
προσφέρει ανά πάσα στιγμή μαγευτική θέα προς τα δάση και τη μπλε θάλασσα. Διαθέτοντας επιπλέον ξενώνα, ένα
θαυμάσιο ανεξάρτητο στούντιο, με γυμναστήριο αλλά και πισίνα 200τμ με δικό της ανεξάρτητο χώρο, η κατοικία αποτελεί
το ιδανικό μέρος για να απολαύσει κανείς αξέχαστες εμπειρίες μεσογειακής πολυτέλειας.

Διαρρύθμιση
Κύρια κατοικία

Ισόγειο
Άνετο καθιστικό με πέτρινο τζάκι, χώρος γραφείου, τραπεζαρία, κουζίνα και δωμάτια προσωπικού. Μεγάλη βεράντα
υπαίθριο καθιστικό και τραπεζαρία
2 μεγάλα master υπνοδωμάτια με μπάνιο

Κήπος
4 διπλά υπνοδωμάτια (2 μονά κρεβάτια έκαστο)

Ξενώνας
Καθιστικό, κουζίνα
1 υπνοδωμάτιο με διπλό κρεβάτι και μπάνιο
1 υπνοδωμάτιο με δύο μονά κρεβάτια και μπάνιο και ιδιωτική βεράντα
Ξεχωριστό studio με ένα υπνοδωμάτιο με διπλό κρεβάτι και μπάνιο, κουζίνα, άμεση πρόσβαση στην πισίνα και πλήρως
εξοπλισμένο γυμναστήριο

Εξωτερικός χώρος
Τρεις κήποι, πισίνα 200 τμ (10μ x 20μ), σκαλοπάτια που προσφέρουν πρόσβαση σε παραλία με πλωτή προβλήτα

Περιλαμβάνει
Wifi/Δορυφορική τηλεόραση

Σεφ/Μάγειρας

Καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας

Αλλαγή κλινοσκεπασμάτων δύο φορές την εβδομάδα

Χαρακτηριστικά
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Γυμναστήριο
Πισίνα
Πρόσβαση στη θάλασσα

Κήπος
Αθλητικό γήπεδο
Κλιματισμός

Θέα θάλασσα

Παραθαλάσσιο

Ιδιωτική προβλήτα

Αποστάσεις
5 λεπτά οδικώς από το αεροδρόμιο

7 λεπτά οδικώς από το λιμάνι

5 χλμ από την πόλη της Κέρκυρας

Ιδιωτική παραλία, 3 λεπτά περπάτημα

Χάρτης
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