ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παραλία Ραχών:
Eύκολη πρόσβαση, θαλάσσια
σπορ,
ασφαλής
πρόσδεση
σκαφών αναψυχής, νυχτερινή
διασκέδαση, καλό φαγητό και
χαλάρωση, είναι ένας ξεχωριστός
τόπος για συχνές αποδράσεις και
μόνιμη κατοικία.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ
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ΤΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ

Παραλία Ραχών
Paralia Rachon Village
ΒΟΛΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Paralia Rachon Village:
Easy access, water sports, small
size marina for safe mooring,
nightlife, great food and relaxation, a special haven for weekend
escapes
and
regular
residence.

ΡΑΧΕΣ
ΛΑΜΙΑ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΟΙ
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΘΗΒΑ

ΠΑΤΡΑ

Διαχείριση και εξέλιξη έργου.
Η διαχείριση του έργου γίνεται από
την Εταιρεία Εμβάτης Α.Ε. Το έργο
βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποπεράτωσης, ενώ ήδη κατοικούνται
αρκετές Μονάδες.

Project management
and progress.
The project management is carried
out by the Company Emvatis S.A.
The project is at the final stage of
completion, with many of the
residences being inhabited.

AΘΗΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι,
Τηλ.:
210.6460206,
6945892525
Fax:
210.6470220
E-mail: paralia@emvatis.gr
www.emvatis.gr

Λόφος

Tsoha 15-17, Ambelokipi,
Phone: +30210.6460206,
+306945892525
Fax:
+30210.6470220
E-mail: paralia@emvatis.gr
www.emvatis.gr

Lofos
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
COASTAL RESIDENCES

ΛΟΦΟΣ • ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΧΩΝ

Περιβάλλον, θέα, ηρεμία,
αυτονομία
LOFOS • PARALIA RACHON

Environment, view, calm,
autonomy

Λοφος

Lofos

Οι κατοικίες είναι ανεξάρτητες, σε μέγεθος που κυμαίνεται από 50 έως 100τ.μ.

The project consists of independent residences ranging
from 50m2 to 100m2. Some
share a common wall, while
others are fully independent,
leaving the choice to ones
wishes.

Μερικές είναι σε μεσοτοιχία,
ανά δυο οικίες, ενώ άλλες
είναι πλήρως ανεξάρτητες
και ως εκ τούτου προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής
ανάλογα με τις απαιτήσεις
και επιθυμίες του καθενός.
Κάθε μονοκατοικία έχει απεριόριστη θέα, αυτόνομη θέρμανση, θέση στάθμευσης,
μεγάλες
βεράντες,
κήπο,
κλπ. Χωρίς κοινόχρηστα.

All residences enjoy the
unfolding sea view; have
independent heating, parking, balconies, patios and
garden, storage area, etc. No
common area fees.

Οι κατοικίες έχουν κατασκευαστεί σε λόφο 30 μέτρα από την θάλασσα
με αμφιθεατρική διάταξη εντός του ιστού του οικισμού.
Το ανάγλυφο του εδάφους εξασφαλίζει , σε κάθε κατοικία, απεριόριστη
θέα και την άνεση του ιδιωτικού χώρου.

The residences are placed on a small hill 30 meters from the seafront
of Paralia Rachon Village. The amphitheatric planning and height
arrangement provide an unobstructed sea view and privacy for each
residence.
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