
Luxusná vila - Prezide, Ostrov Vir  

  
Luxusná vila v oblasti Prezid - ostrov Vir sa nachádza v prvom rade k moru len 30 m od pláže a 2,5 

km od centra ostrova v krásnom pokojnom prostredí, ktoré ponúka kvalitnú dovolenku a relaxačnú 

atmosféru s úžasným výhľadom na more a súostrovie Zadar.  

Ostrov Vir je jedným z najznámejších turistických centier v Chorvátsku. Ostrov Vir sa nachádza na 

ďalekom severozápade zadarskej župy. Je obklopený Morom Vir a Kanálom Povljan a mnohými 

menšími zátokami. Je spojený s pevninou mostom.  

Drsné pobrežie ostrova Vir, dlhé 31,43 km, je zdobené mnohými plážami, od piesočnatých, 

štrkových až po skalnaté, skalnaté pláže, od preplnených upravených pláží s rôznymi zariadeniami 

až po intímne zátoky, ako súčasť nedotknutej prírody. Pláže ostrova Vir sa čiastočne nachádzajú 

vedľa borovicových lesov s krištáľovo čistým morom, vďaka ktorým je tento ostrov ideálny pre 

rodinnú dovolenku.  

Okrem cestovného ruchu v letných mesiacoch je Vir ideálnou oázou pokoja pre rodinný život v 

zime. Má všetky potrebné zariadenia: školu, materskú školu, obchody, autobusovú stanicu, 

reštaurácie a kaviarne.  

Vir je 26 km od Zadaru, zatiaľ čo od najbližšieho mesta Nin je to 12 km ďaleko. Samotná časť vily 

má obytnú budovu s rozlohou 240,76 m2. Konštrukcia s tehlovým termo blokom. Ploché 

zastrešenie. PVC okná s elektrickými žalúziami a komármi. Tepelná izolácia na fasáde 10 cm.. Na 

hornej terase sa pripravuje aj na vírivku. Proti krádeži a ohňovzdorným predným dverám. 

Energetický certifikát A. Očakáva sa keramické obloženie bazéna.  

Prízemie vily pozostáva z predstihu, chodby, priestrannej obývacej izby, ktorá je prepojená s 

kuchyňou a jedálňou (otvorený priestor), vinárňou, špajzou, toaletou a krytou terasou. Vnútorné 

schody stúpajú na prvé poschodie domu, kde budú 3 dvojlôžkové spálne, z ktorých jedna je majster, 

3 kúpeľne, chodba a priestranná aktívna terasa s otvoreným výhľadom na more.    

  



PRÍZEMIE  

ZÁLOHA                                                     2,88 m2  

KRYTÁ TERASA                                       8.00m2  

NEKRYTÁ TERASA                               25,50 m2  

KORIDOR                                                   3.93m2  

SCHODISKO                                              7.88m2  

WC                                                                2.64m2  

JEDÁLEŇ                                                 13,56 m2  

KUCHYŇA                                               11,62 m2  

VINÁREŇ                                                    3,07m2  

ŠPAJZA                                                       2,24 m2  

OBÝVACIA IZBA                                     33,48m2  

CELKOM                                                   114,80 m2  

 

CENA: 1.200.000 eura 

  

  

  

  

  

  

  



PRVÝ POSCHODIE  

SCHODISKO                                                11,55 m2  

NEKRYTÁ TERASA                                    4,42 m2  

KRYTÁ TERASA                                           2.80m2  

KORIDOR                                                       6.19m2  

SPÁLŇA 1                                                      14,06 m2  

KÚPEĽŇA 1                                                    4,39 m2  

SPÁLŇA 2                                                      11,94 m2  

KÚPEĽŇA 2                                                    3,89 m2  

SPÁLŇA 3                                                      33,88 m2  

KÚPEĽŇA                                                        3,57m2  

KRYTÁ TERASA                                          10.20m2  

CELKOM                                                        108,94 m2  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  



  



 



 



 



 



 



 



  


