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Η Ark Athens είναι μια εταιρεία αρχιτεκτόνων και μηχανικων  που αναπτύσσει και 
κατασκευάζει  κατά αποκλειστικότητα, πολυτελή και επιλεγμένα έργα σε υψηλής 
αξίας θέσεις της αθηναϊκής Ριβιέρας και σε σημαντικά σημεία όλης της Ελλαδος.

Μέχρι το τέλος του 2023 θα είναι 
διαθέσιμη μια μοναδική και σπάνια 
ιδιοκτησία συνολικής επιφάνειας 356 
τ.μ.
Βρίσκεται στην κορυφή της αποκλειστικής 
γειτονιάς  στην περιοχή του λόφου 
Πανι στον Άλιμο, περιτριγυρισμένη από 
πολυτελείς οικογενειακές βίλες. Το υπό 
ανέγερση πρότζεκτ αυτο θα προσφέρει 
πιθανότατα την καλύτερη πανοραμική 
θέα της Αθηναϊκής Ριβιέρας από κάθε 

-ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-

άλλη πρόταση αυτή την στιγμή στην 
αγορά.
Με συνολικό χώρο καθιστικού που 
ανέρχεται σε 356 Τ.Μ. 6,5 μπάνια, 
5 υπνοδωμάτια, study room και 
γυμναστήριο, 4 θέσεις στάθμευσης, roof 
garden 242 τ.μ. όλα διασυνδεδεμένα 
με ιδιωτικό ασανσέρ και προσφέροντας 
εκπληκτική ανεμπόδιστη και εγγυημένη 
θέα στην παραλιακή περιοχή της Αθήνας, 
η λίστα αυτή θα πρέπει να θεωρείται 
σπάνια και δύσκολο να επαναληφθεί.

5 Υπνοδωμάτια

1 Αποθ. χώρος : 97 τ.μ. 4 Θέσεις στάθμευσης Κατόπιν αίτησης

Χώρος διαβίωσης : 286 τ.μ.
Playroom :                 70 τ.μ.

6,5 Λουτρά
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υπόγειο επίπεδο

  1- Playroom
  2- Storage
  3- Parking place

Υπόγειο συνεπιπεδο με την νότια όψη του 
οικοπέδου (1):

Το ακίνητο θα διαθέτει χώρο στάθμευσης 4 αυτοκινήτων στο 
υπόγειο χώρο καθώς και  αποθήκη 97 τ.μ. Οι ιδιοκτήτες θα 
μπορούν να μετακινηθουν μέσω ιδιωτικού ανελκυστήρα, 
από το χώρο στάθμευσης απευθείας στα 3 παραπάνω 
επίπεδα. 

1ο επίπεδο - υπόγειο playroom / εκδοχή 1 1ο επίπεδο - υπόγειο playroom / εκδοχή 2

Υπόγεια  playrooms με φυσικό αερισμό 
και φωτισμό μέσω cour anglaise (2):

Κάτω από τον κύριο χώρο καθιστικού και σε άμεση 
επαφή μαζί του, δύο υπόγειοι χώροι playroom, ο 
καθένας με ιδιωτικό μπάνιο και φυσικό φωτισμό 
και εξαερισμό, θα προσφέρουν την ευκαιρία να 
ενσωματώθει ένας χώρος διαβίωσης υπηρεσιας και 
ένα γυμναστήριο στο ακίνητο. Ο συνολικός χώρος στο 
επίπεδο αυτό είναι 70 τ.μ.
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Κύριο επίπεδο (3):

Το κύριο επίπεδο των 248 τ.μ., θα διαθέτει 3 master υπνοδωμάτια με 
ensuite λουτρό, ένα εκ των οποίων θα έχει walk in βεστιάριο και μια 
ιδιωτική πίσω αυλή, μια αίθουσα μελέτης, ένα πολύ ευρύχωρο σαλόνι 
και τραπεζαρία σε άμεση επαφή με μια ευρυχωρη ενιαία κουζίνα 
με νησίδα και μια βεράντα 40 τετραγωνικών μέτρων με θέα στην 
αθηναϊκή ακτή,  το έργο του Ελληνικού και τα νησιά του Σαρωνικού 
από υπερυψωμένη θέση.

  1- Καθιστικό
  2- Κουζίνα
  3- Τραπεζαρία
  4- Υπνοδωμάτιο Master
  5- Λουτρό Master
  6- Βεστιάριο
  7- Ξενώνας
  8- Λουτρό
  9- WC
10- Γραφείο

  1- Καθιστικό
  2- Κουζίνα
  3- Τραπεζαρία
  4- Υπνοδωμάτιο Master
  5- Λουτρό Master
  6- Βεστιάριο
  7- Ξενώνας
  8- Λουτρό
  9- WC
10- Γραφείο
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Roof garden και κύρια είσοδος από τη βόρεια 
όψη του οικοπέδου (4):

Πάνω από τον κύριο χώρο του καθιστικού, το ακίνητο ολοκληρώνεται με 
έναν υπέροχο καταπράσινο υπαίθριο κήπο με μια εντυπωσιακή πισίνα 
υπερχείλισης στο όριο της επιφανειας, με εκπληκτική πανοραμικη 
θέα  στην περιοχή καθώς και ιδιωτικό κλειστό χώρο που λειτουργεί ως 
κύρια είσοδος από το δρόμο αλλά και ως ξεχωριστο guest room.

Το ακίνητο αποτελεί μέρος μιας ανάπτυξης τριών μεζονετών, αλλά θα 
πρέπει να θεωρείται ως μια ανεξάρτητη πολυτελής βίλα, καθώς δεν 
έχει στην ουσία  καμία επαφή ή κοινόχρηστους χώρους με τα άλλα 
δύο ακίνητα, αλλά αντίθετα βρίσκεται πάνω τους για αυτή τη σπάνια 
υπερυψωμένη θέση που καθιστά τη συγκεκριμένη περίπτωση μια 
σπανιότητα στο τοπίο των πολυτελών κατοικιών του Αθηναικου real 
estate.
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κύρια είσοδος

roof garden
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
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