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spokojenosti.  

 
EUROCONT REALITY PRAHA & EGYPT 
Vodičkova 28, 110 00 Praha 1 
Tel: 604 239 006, 604 686 666 
Email: egypt@eurocont.eu 
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Vila – Hurghada – El Ahyaa – Mubrak 7 

Vila je situována v uzavřeném chráněném komplexu European Village, je 

to nově vybudovaný complex se službami a bazenem. Lze též na vlastní 

náklady vybudovat soukromý bazen před vilou.  

Komplex se skládá z 12 luxusních vil a 4 luxusních apartmánů. Je 

vybudován na pozemku o velikosti 11.000 m2, 7.500 m2 tvoří zahrady.  

Jedná se o dvojvily s 250m2 obytné plochy, 300m2 privátní zahrady a 

125m2 privátní střešní terasy. Vila má 2 podlaží, ve vile jsou 4 ložnice a 3 

koupelny, 2 velké prostorné obývací pokoje, moderní americká kuchyně a 
1 recepce, terasu a velký balkon. V přízemí vily jsou 2 velké obývací 

místnosti, přijímací místnost, americká kuchyně, hlavní ložnice s 

koupelnou a velká terasa.V 1.patře jsou 3 ložnice, 2 koupelny a velký 
rohový balkon. Vily jsou dokončeny v evropském standartuobklady a 

dlažba, vymalované stěny (Magnolia), svítidla, dveře a okna, sanita v 

kuchyni a koupeně.  

Majitelé mohou využívat společný bazen, soukromé parkoviště pro každou 
vilu, WiFi internet, 24h security. Všechny vily jsou opatřeny klimatizací.  

Dokončení komplexu listopad 2009.  

European Village leží severně od Hurghady, 7km od centra, 50m od pláže 
a 15 min jízdy od mezinárodního letiště v Hurghadě.  

Vily jsou prodávány s dokončeným interiérem, je mozno si dokoupit i 

nábytek v balíčku vybavení dle přání klienta.  

Velikost: 125 m2 (přízemí) + 125 m2 (1.patro) + 125 m2 (střešní 

terasa)  

Cena: 370.000$ (s dokončeným interiérem a klimatizací)  

Poplatek za služby: klient zaplatí jednorázový poplatek 10% z ceny 

nemovitosti a developer využije tuto částku na pokrytí plateb za servis 

ročně.  

Způsob platby: záloha 10%, zbytek do 5 měsíců.  
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