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Kalajoki Beach & Golf Resort
Kalajoen Marinan Dyynikylään rakennetaan erillistaloja upealla merinäköalalla! Dyynikylä 7, 85100
Kalajoki.
Marinan Dyynikylä sijoittuu meren ja maisemoidun lammen väliin. Harvinaisen rantatontin huoneistot
sijaitsevat hiekkarannalla meren rannassa. Kalajoki Golf ja Hiekkasärkkien lukuisat palvelut ovat
kävelymatkan päässä. Kohteen suunnittelusta vastaa Oululainen loma-asunnoistaankin tunnetuksi
tullut Pave Arkkitehdit Oy.
Etelään avautuva rantatontti kauniissa merimaisemassa, kattavien palveluiden äärellä tarjoaa
mahdollisuuden niin laadukasta loma-asuntoa etsivälle kuin loma-asuntosijoittajalle. Talot
suunnitellaan erillistaloina, jolloin saadaan jokaiselle oma autokatospaikka asunnon yhteyteen
sähköautonlatausmahdollisuudet huomioiden. Jokaisen huoneiston parveke on etelä tai
länsisuuntaisesti. Parvekkeilta tarjoutuu upea merimaisema tai näkymä upeasti valaistun lammen
suuntaan. Jokaisella huoneistolla iso lasitettu parveke. Huoneistossa jäähdytys vakiona
ilmalämpöpumpulla.
Marinan alueesta rakentuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen lähelle uusi, tasokas ja merellinen
lomailu- ja virkistyskeskus. Osta loma-asunto Marinan sydämestä!
Kalajoella voi golffata äitienpäivästä isänpäivään ja resortilta onkin golfkentälle vain noin 300 m
matka. Golf autolla ajelee suoraan omalle pihalle asti.
Huom sijoittajille, kohteessa on alv- vähennysmahdollisuus.
Rakennusaikana on valmiusasteen mukaan mahdollisuus vaikuttaa pintamateriaaleihin, kalusteisiin ja
varusteluun, jotta kodistasi tulee juuri sinun
näköisesi. Voit halutessasi hyödyntää sisustussuunnittelijan tekemiä kokonaispaketteja, joista voit
valita joko valmiin tyylin tai yhdistellä
osia eri vaihtoehdoista saadaksesi uuteen kotiisi unelmiesi sisustuksen!
Pyydä erillinen sisustussuunnitelma kohteesta! Jokaisessa asunnossa on oma uniikki
sisustussuunnitelma.
Kohde rakennetaan RS kohteena. Tontti on vuokratontti Kalajoen kaupungilta. Tontin vuokra sisältyy
hoitovastikkeeseen.
Rakentaminen aloitettu ja kohde valmistuu kesälle -23.
Ilmoituksessa esitetyt vastikkeet ovat vastikearvioita jotka perustuvat taloussuunnitelman
laatimishetkeen. Vastikkeet tulevat tarkastettavaksi valmistumisen jälkeisessä yhtiökokouksessa.
Katso toisen kerroksen näköalat tästä linkistä!
Katso havainnevideo rakennuksesta!

Myynnissä
Velaton hinta

Hoitovastike

Myyntihinta

Yhtiölaina
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C6 4h+k+s

MYYTY

C7 4h+k+s

MYYTY

C8 7h+k+s

MYYTY

D9 3h+k+s

87,5m2

381 500 €

|

396 €/kk

152 215 €

229 285 €

D10 3h+k+s 87,5m2

381 500 €

|

396 €/kk

152 215 €

229 285 €

E11 3h+k+s 87,5m2

381 500 €

|

396 €/kk

152 215 €

229 285 €

E12 3h+k+s 87,5m2

372 300 €

|

396 €/kk

143 015 €

229 285 €

Osoite: Dyynikylä 7, 85100 Kalajoki
Valmistuminen: kesä 2023
Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys, jäähdyttävä ilmalämpöpumppu
Muu tekniikka: Kuitu, kaapeli-tv, huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla
Rakennusmateriaali: Puu / betoni
Julkisivut: Puu
Tontin omistus: Vuokra, Kalajoen kaupungilta, vuokra-aika 30 vuotta.
Auton säilytys: Huoneistokohtainen autokatos asunnon yhteydessä. Varaus sähköauton latauspisteelle.
Piha: Asfaltti (valmistuu vaiheen 2 asfalttitöiden yhteydessä)
Kodinkoneet: Electroluxin integroidut kodinkoneet, induktioliesi, erillisuuni, jääviileäkaappi,
pakastinkaappi tai jää/pakastinkaappi pohjapiirroksen mukaan, astianpesukone.
Kalusteet: Kalustetoimittaja tarkentuu suunnitelmien edetessä
Lattia yleensä: vinyyli tai laatta ja laminaatti
Seinät yleensä: Maalattu, kalusteväli kalustelevy tai laatta, tehostemaali yksi seinä / huone
Katto yleensä: MDF tai levykatto
Seinät kph / khh: Laatoitettu 30x60 tai 60x60 valinnasta riippuen, lattia 10x10 laatta
Katto kph / sauna / wc: Sävytetty kuusipaneeli
Sauna: Seinät ja katto sävytetty kuusipaneeli, laudemateriaali termohaapa, led-pistevalot
Sälekaihtimet asennetaan ikkunakaavion mukaisesti. (pls palo-osastoidut ikkunat).
Asunnoissa lasitetut parvekkeet.
Asukasmuutoksiin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen rave@raverakennus.fi
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Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!
Mervi Sammalmaa
p. 040 145 9903
mervi@raverakennus.fi
Eljas Rantala
p. 0400 386 596
eljas@raverakennus.fi
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