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Αδριανουπόλεως,Παπακυρίτση & Χειμονίδου 

Καλαμαριά





Panorama luxury residences

Πανόραμα
Ένα πολυτελές συγκρότημα ανεξάρτητων κατοικιών σε ένα μοναδικό τόπο διαμονής στο 
νόμο 751 στο Πανόραμα (με θέα στο Θερμαικό κόλπο), κατασκευασμένο με σεβασμό σε 
έναν από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου στη Θεσσαλονίκη. Μια τεχνολογικά άρτια 
πρόταση για μόνιμη κατοικία με κύρια χαρακτηριστικά τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την 
άνεση των χώρων και την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής.
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Μεζονέτα: 
Μικτά m2 :
Καθαρά m2 :
Κήπος:
Τιμή: 

Η μεζονέτα απαρτίζεται από 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια και 
1 wc. Επίσης περιλαμβάνει 
ατομική θέρμανση φυσικού 
αερίου, ιδιωτικό κήπο, 
ένα υπόγειο δωμάτιο 
αποθήκευσης και 2 θέσεις 
στάθμευσης στο υπόγειο 
πάρκινγκ.

KB2
150,4 μ2 

135,45 μ2 

122,5 μ2

450.000,00  €

Μεζονέτα 2 ορόφων KB2  
επίπεδο 0

κλίμακα 1:50



Μεζονέτα 2 ορόφων KB2 
επίπεδο 1

κλίμακα 1:50



KB3
140 μ2 :
133 μ2 : 
117,08 μ2

400.000,00  €

Μεζονέτα 2 ορόφων KB3 
επίπεδο 0

κλίμακα 1:50

Μεζονέτα: 
Μικτά m2 :
Καθαρά m2 :
Κήπος:
Τιμή: 

Η μεζονέτα απαρτίζεται από 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια και 
1 wc. Επίσης περιλαμβάνει 
ατομική θέρμανση φυσικού 
αερίου, ιδιωτικό κήπο, 
ένα υπόγειο δωμάτιο 
αποθήκευσης και 2 θέσεις 
στάθμευσης στο υπόγειο 
πάρκινγκ.



Μεζονέτα 2 ορόφων KB3
επίπεδο 1

κλίμακα 1:50



KΓ4
145,37 μ2 

136,59 μ2 

185,93 μ2

430.000,00  €

Μεζονέτα 2 ορόφων KΓ4 
επίπεδο 0

κλίμακα 1:50

Μεζονέτα: 
Μικτά m2 :
Καθαρά m2 :
Κήπος:
Τιμή: 

Η μεζονέτα απαρτίζεται από 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια και 
1 wc. Επίσης περιλαμβάνει 
ατομική θέρμανση φυσικού 
αερίου, ιδιωτικό κήπο, 
ένα υπόγειο δωμάτιο 
αποθήκευσης και 2 θέσεις 
στάθμευσης.



Μεζονέτα 2 ορόφων KΓ4 επίπεδο 1

κλίμακα 1:50



 K 2, K 4  2

scale 1:50

aisonette:
et m2 :

Garden:
Price:

aisonette:
et m2 :

Garden:
Price:

T e solitary maisonettes con-
sist of 4 edrooms, 3 at -
rooms and 1 toilet. T ey also
include individual natural
gas eating, a private gar-
den, a asement storage
room and 2 parking spaces.

K 2
235 m2

324,91m2

750.000,00  €

K 4
235 m2

299,91m2

750.000,00  €

Αυτόνομες
Μεζονέτες KΔ2, KΔ4 επίπεδο 2

Μεζονέτα: 
Καθαρά m2 :
Κήπος:
Τιμή: 

Οιαθτόνομες μεζονέτες 
απαρτίζονται από 4 
υπνοδωμάτια, 3 μπάνια και 1 
wc. Επίσης περιλαμβάνουν 
ατομική θέρμανση φυσικού 
αερίου, ιδιωτικό κήπο, 
ένα υπόγειο δωμάτιο 
αποθήκευσης και 2 θέσεις 
στάθμευσης

KΔ2
235 μ2 

324,91μ2

750.000,00  €

KΔ4
235 μ2 

299,91μ2

750.000,00  €

κλίμακα 1:50

Μεζονέτα: 
Καθαρά m2 :
Κήπος:
Τιμή: 



K 2, K 4 
1

scale 1:50

Αυτόνομες
Μεζονέτες 
KΔ2, KΔ4 
επίπεδο 1

κλίμακα 1:50



Αυτόνομες Μεζονέτες 
KΔ2, KΔ4 
επίπεδο 0

κλίμακα 1:50





Lunamare villas

Σάνη, Χαλκιδική
www.lunamarevillas.gr

http://www.lunamarevillas.gr


Σε μία καταπληκτική τοποθεσία στην περιοχή Σάνη της Χαλκιδικής (δίπλα στο Sani Resort), η εταιρεία A&P Constructions δημιουργεί ένα εξαιρετικό συ-
γκρότημα 8 αυτόνομων κατοικιών υψηλής ποιότητας κατασκευής. Σχεδιασμένες από μία ομάδα ταλαντούχων αρχιτεκτόνων, η μοναδικής αρχιτεκτο-
νικής βίλες εντάσσονται διακριτικά στο φυσικό περιβάλλον για να εξασφαλίσουν αισθητική τελειότητα.
Επιπλέον, η μεγάλη επιφάνεια του οικοπέδου, η απόσταση μεταξύ των κτιρίων και η κλίση του εδάφους εξασφαλίζει ιδιωτικότητα και απρόσκοπτη θέα 
προς το ηλιοβασίλεμα της Μεσογείου. 
Από την πανέμορφη αυτή τοποθεσία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της μαρίνας και σε μία σειρά επιλογών που αφορούν την διασκέ-
δαση, τις κοινωνικές επαφές, τα αθλήματα και άλλες δραστηριότητες. Μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον, μπορείτε να απολαύσετε τον καθαρό αέρα, 
τα κρυστάλλινα νερά της Χαλκιδικής και τον υπέροχο ήλιο. Μια μοναδική επιλογή για κάθε προτίμηση. 



Προδιαγραφές

Το συγκρότημα αποτελείται 
από 8 αυτόνομες βίλες των 
200τ.μ. σε 2 ορόφους, με δι-
αμορφωμένη ιδιωτική αυλή 
από 850τ.μ. έως 1.250τ.μ. στο 
μπροστινό τμήμα και εσω-
τερική αυλή πίσω. Ιδιαίτερη 
προσοχή δόθηκε στην εναρ-
μόνιση των κτιρίων στο φυ-
σικό περιβάλλον με έμφαση 
στα στοιχεία της βιοκλιματι-
κής αρχιτεκτονικής σε συνδυ-
ασμό με τη χρήση άριστων 
οικοδομικών υλικών και τον 
σύγχρονο σχεδιασμό. Ένας 
τόπος παραμυθένιας ομορ-
φιάς κάτω από το μεσογεια-
κό ηλιοβασίλεμα!

Επίπεδο 0



Εσωτερικός σχεδιασμός
Καθιστικό με τζάκι και πίσω 
εσωτερική αυλή
Κουζίνα
3 υπνοδωμάτια
3 μπάνια και 1 τουαλέτα
Αποθήκη - λεβητοστάσιο
Μεγάλο μπαλκόνι στον πρώ-
το όροφο

Εξωτερικές ανέσεις 
Ιδιωτική πισίνα με deck
Ημι-υπαίθριο μπάρμπεκιου  
Εξωτερικό καθιστικό με στέγα-
στρο 
Ιδιωτική διαμορφωμένη αυλή
2 θέσης στάθμευσης με στέ-
γαστρο

Επίπεδο 1



Σάνη/Χαλκιδική

Οικόπεδα προς πώληση
Δύο παρακείμενα οικόπεδα των 4.150 μ2 το κάθε ένα, σε μια προνομιοακή θέση στην πε-
ριοχή, του Σάνη στη Χαλκιδική. Τοποθετημένα δίπλα στο Sani Resort κάποιο μπορεί να έχει 
πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις θελκτικότητές του. Τα οικόπεδα έχουν την ανεμπόδιστη 
θέα της θάλασσας και του ηλιοβασιλέματος καθώς και άδειες σχεδίων για 4 βίλες το κάθε 
ένα.
Τιμή: 600.000€ για το κάθε οικόπεδο 



Αδριανουπόλεως 6

Επενδυτικό



Επενδυτικό

Πωλούνται 2 ισόγεια καταστήματα επί τις Ανδριανουπόλεως 6, προς 
εκμετάλευση.

Προδιαγραφές

200 m2  ισόγειο                                             175 m2  ισόγειο
200  m2  υπόγειο                                           175 m2  υπόγειο 
δυνατότητα  200 m2  ημιόροφος               175 m2  ημιόροφος
τιμή: 1 870 000€                                            τιμή: 1 640 000€

Τα καταστήματα νοικιάζονται ήδη από την Σ. Διαμαντίδης ΑΒΕΕ προς 
8000€ & 7000€ αντίστοιχα


