
Vinišće
Väldisponerad 3:a



Välkommen till Vinišće!

INTRODUKTION & OMRÅDE

Vinisce är en gemytlig kroatisk fiskeby som ligger några kilometer norr 
om Trogir. Vinisce har flera restauranger, mataffärer, stränder och en 
liten fisk och grönsaksmarknad. 10 min över berget ligger byn Marina 
där det finns en större hamn samt marknad, slaktare, restauranger. 
Det tar cirka 20 min till kulturstaden Trogir (UNESCOs världsarv),  
20 min till Primosten och 45 min till regionshuvudstaden Split.



Välkommen till Vinišće!

INTRODUKTION & OMRÅDE

Till Vinisce tar man sig lättast med flyg till Split (25 min till Vinisce) 
alternativt till Zadar (1 h 10 min).

Lägenheten ligger mitt i byn, 100 meter från havet, marknaden, stranden 
och nära flera härliga restauranger, affärer och glasskafé. Lägenheten 
ligger lugnt och stilla på en liten sidogata från byns centrum.



BOSTADEN

Lägenheten är från 2009 om är en väldisponerad 3:a om 80 kvm 
med två stora sovrum, toalett med dubbelhandfat, dusch och 
tvättmaskin och ett stort vardagsrum/kök i ett. Köket är fullutrustat 
med diskmaskin, kyl och frys med ismaskin, induktionshäll och ugn. 
Rummet har en enastående takhöjd (över 4,5 meter!) med utsikt över 
havet och Vinisces lilla vik. 



BOSTADEN

Utanför kök/vardagsrum finns en terrass  
om ca 20 kvm med plats för loungemöbler  
samt matplats. Nyinstallerad AC (2017).
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Lägenheten ligger högst upp i ett hus om 12 lägenheter. Huset har 
en stor trädgård med en uppvärmd pool. Huset har en bostads-
rättsförening med endast svenska ägare som styrs genom en 
styrelse. Föreningen sköter gemensam fastighetsskötsel och har  
även tillgång till gemensamma supportresurser såsom hjälp med 
uthyrning, städ och enklare renoveringar.
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Fakta:
Area: ca 80 kvm inkl terrass. Foto på planritning ger  
exakta mått på rum men ej rätt disposition
Antal rum: 3
Övrigt: uppvärmd pool, tillhörande förråd
Pris: 215 000 euro, säljes möblerad
Driftskostnader: 10–13 000 SEK/år (inkl värme,  
vatten, wi-fi, el, fastighetsskötsel)

Ytter- och rymdmått är korrekta, men inte kökets/
vardagsrummets layout.



Förutom bostadens yta tillhör ett förråd med plats för cyklar, 
badleksaker mm ute i den gemensamma trädgården. Likaså 
finns en tillhörande parkeringsplats.

Kontakt Kristina Lukes |  kristina@lukes.se |  +46 708 557094
Paul Lukes |  paul@lukes.se |  +46 732 020999


