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ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ:

Απόδραση
στο σπίτι σας

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Σε απόσταση μικρότερη των δύο ωρών από το κέντρο της Αθήνας
βρίσκεται ένας μικρός, άγνωστος παράδεισος. Στην προνομιούχο τοποθεσία του Προφήτη Ηλία κατασκευάστηκαν τρεις διώροφες εξοχικές
μονοκατοικίες με στόχο να ικανοποιήσουν τις πιο απαιτητικές προσδοκίες. Ενας διπλός συνδυασμός υψηλής αισθητικής, με την αρχιτεκτονική
σφραγίδα της CFCompany, και ειδυλλιακής φύσης, καθιστούν το νέο
οικισμό ιδανικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου. Περικυκλωμένος από πεύκα και έλατα, ο Προφήτης Ηλίας προσφέρεται τόσο
για καλοκαιρινές διακοπές (οι πανέμορφες παραλίες της Δάφνης και
των Πολιτικών απέχουν μόλις 30 λεπτά) όσο και για χειμερινές εξορμήσεις αφού υπάρχει δυνατότητα για trecking, ποδηλασία βουνού ή
απλή αναζωογονητική πεζοπορία μέσα στο δάσος. Οι ξύλινες κατοικίες
ενοικιάζονται πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες για εξορμήσεις και
διακοπές μικρής ή μεγάλης διάρκειας. Με βάση το ξύλο και το τζάμι δημιουργούν άνετες εστίες θαλπωρής καθιστώντας ταυτόχρονα ρευστά τα
όρια ανάμεσα στη ζεστασία του «μέσα» και την επιβλητική φυσική ομορφιά του «έξω». Οι αρχιτέκτονες, οι διακοσμητές και η φύση φρόντισαν
για ένα ειδυλλιακό πακέτο διακοπών προσαρμοσμένο στις δικές σας
ανάγκες. Με κατασκευαστική ποιότητα που εξασφαλίζει στο όνειρο ενός
ιδανικού καταφυγίου διάρκεια μακράς πνοής.

Η ΠΕΡΙΟΧΗ

Ο οικισμός του Προφήτη Ηλία αναπτύσσεται σε μια από τις πιο ελκυστικές περιοχές της Εύβοιας. Η θέση του σε υψόμετρο 800 μέτρων επιτρέπει πανοραμική θέα τόσο προς το Αιγαίο και τα νησιά των Βορείων Σποράδων όσο και προς τους καταπράσινους κόλπους του Βόρειου Ευβοϊκού
ενώ εξασφαλίζει ταυτόχρονα εύκολη και σύντομη πρόσβαση στις πανέμορφες παραλίες της Δάφνης και των Πολιτικών. Περικυκλωμένος από
πεύκα και έλατα, ο Προφήτης Ηλίας προσφέρεται τόσο για καλοκαιρινές
διακοπές όσο και για χειμερινές εξορμήσεις αφού υπάρχει δυνατότητα
για trecking, ποδηλασία βουνού ή απλή αναζωογονητική πεζοπορία μέσα
στο δάσος.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ο οικισμός του Προφήτη Ηλία απέχει 5 χλμ. από το χωριό της Νεροτριβιάς. Η πρόσβαση από την Αθήνα εξασφαλίζεται με όλα τα δυνατά μέσα
ή από κατάλληλο συνδυασμό τους (π.χ. τρένο-ΚΤΕΛ). Η Νεροτριβιά βρίσκεται 29 χλμ. βορειοδυτικά της Χαλκίδας, σε απόσταση δύο ωρών από
το κέντρο της Αθήνας, χρόνος που μειώνεται ακόμα περισσότερο αν το
σημείο εκκίνησής σας είναι τα βόρεια προάστια του νομού Αττικής ή το
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο πιο διαδεδομένος τρόπος για
να φτάσει κανείς στον οικισμό είναι το αυτοκίνητο. Ξεκινώντας από την
Αθήνα επιλέγετε την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης (Ε1) και ακολουθείτε τη σήμανση προς Λαμία/Θεσσαλονίκη. Σε λιγότερη από μισή
ώρα εμφανίζονται πινακίδες που δείχνουν κατεύθυνση προς Χαλκίδα.
Προσεγγίζοντας την πόλη της Χαλκίδας ακολουθείτε τη σήμανση προς
Νέα Αρτάκη. Μετά τη Νέα Αρτάκη παρακολουθείτε τον δρόμο ώστε να
εντοπίσετε σηματοδότη (φανάρι) με αριστερή στροφή προς Καστέλλα.
Στη συνέχεια ακολουθείτε τη σήμανση προς Πολιτικά και Νεροτριβιά.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Από κέντρο Αθήνας
Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσ/νίκης ➜ Βόρειος άξονας Εύβοιας.
ΧΡΟΝΟΣ: >120’
Από αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος *
Αττική Οδός ( Έξοδος 8 > Λαμία) ➜ Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσ/νίκης >
Χαλκίδα ➜ Βόρειος άξονας Εύβοιας.
ΧΡΟΝΟΣ: 110’
Από κέντρο Αθήνας
ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ

ΟΣΕ** | Σταθμός Λαρίσης ➜ Χαλκίδα.

Από αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ*** | ➜ Χαλκίδα.

ΧΑΛΚΙΔΑ

Στη συνέχεια μεταφορά στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της
Χαλκίδας (ΚΤΕΛ Νομού Ευβοίας) ➜ Νεροτριβιά.
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Από κέντρο Αθήνας
Σταθμός υπεραστικών λεωφορείων της Αθήνας (σταθμός Λιοσίων)
(κάθε 30’) ➜ Χαλκίδα****
ΧΡΟΝΟΣ: περ. 50’ (σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας).

Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
“ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”

*

rent a car στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»:
www.aia.gr/pages.asp?pageID=1056&langID=1

**

1110 • πληροφορίες ΟΣΕ
2221022386 • Κεντρικός σταθμός Χαλκίδας

*** proastiakos.ning.com
**** www.ktelevias.gr
TAXI Νεροτριβιάς • Σταύρος Τσούρας 22280 31241, 6937031241

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Είδη διατροφής/καθαρισμοί/ξύλα για το τζάκι: Στο καφενείο/mini
market στη Νεροτριβιά, κατόπιν σχετικής συνεννόησης.
Τράπεζα/ΑΤΜ: Ψαχνά (15 χλμ. από Νεροτριβιά), Νέα Αρτάκη
Πρατήριο Βενζίνης: Πολιτικά (5 χλμ. από Νεροτριβιά), Ψαχνά
Πρώτες βοήθειες/Φαρμακείο: Πολιτικά
Κέντρο Υγείας: Ψαχνά
Νοσοκομείο: Χαλκίδα
Συνεργείο Αυτοκινήτων: Πολιτικά
Παραλίες: Στη Δάφνη (5 χλμ. από Νεροτριβιά), στα Πολιτικά.
Φαγητό: Ταβέρνες στο χωριό της Νεροτριβιάς αλλά και στην παραλία
της Δάφνης όπως και στην παραλία των Πολιτικών και στον Άγιο. Beach
bar στα Πολιτικά και Δάφνη.

Οι επιβλητικές στέγες αγκαλιάζουν
ολόκληρο το σπίτι προσφέροντας
ανέσεις και λειτουργικότητα και στις
τέσσερις εποχές του χρόνου.

Η φύση δεν έμεινε σε «απόσταση
ασφαλείας» αλλά σας περιμένει μόλις
ανοίξετε την πόρτα ή το παράθυρό
σας. Η υπαίθρια βεράντα επιτρέπει
πλήθος δραστηριοτήτων με θέα που
κόβει την ανάσα.

Το καθιστικό και η κουζίνα σε έναν
μεγάλο, ενιαίο χώρο στο ισόγειο
προσφέρει θαλπωρή το χειμώνα και
άνεση το καλοκαίρι.

Η μεγάλη κρεββατοκάμαρα του
ισογείου. Οι μικρές διακοσμητικές
λεπτομέρειες συμπληρώνουν την
ζεστή αίσθηση που αφήνει το ξύλο.

Τα υπνοδωμάτια στον όροφο της
σοφίτας, εκεί όπου ο φιλοξενούμενος
βρίσκει όλες τις ανέσεις ενός
σύγχρονου, καλά εξοπλισμένου
σπιτιού.

Γραφείο ή ένα επιπλέον υπνοδωμάτιο,
είναι δική σας επιλογή. Ο καφές
στη βεράντα με την παρέα ενός
καλού βιβλίου μια από τις προσιτές
πολυτέλειες της εμπειρίας στον
Προφήτη Ηλία.

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΣΠΙΤΙΩΝ

κάτοψη οροφου

κάτοψη ισογειου
Α’ ΣΠΙΤΙΟΥ

κάτοψη ισογειου
Β’ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 ΟΙΚΙΩΝ (ανά κατοικία)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

120m2

ΕΠΙΠΕΔΑ

Ισόγειο - α΄ όροφος

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ

4

ATOMA	

6-8

ΛΟΥΤΡΑ

2

ΚΟΥΖΙΝΑ




BBQ

ΚΟΣΤΟΣ (ανά κατοικία)
Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν από 15/5/2010 έως 31/12/2010

Ενοικίαση ανά ημέρα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ΣΑΒΒΑΤΟ/ΚΥΡΙΑΚΗ

(εκτός εορτών και αργιών -

(τιμή ανά ημέρα)

τιμή ανά ημέρα)

120 €

180 €

Ενοικίαση ανά μήνα, τρίμηνο (καλοκαιρινή σεζόν) ή έτος
/ ΜηνΑ

/ Τρίμηνο

/ ΕτΟΣ

(καλοκαιρινή σεζόν)

(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται
οι λογαριασμοί ΔΕΗ - κόστος νερού)

1,200 €

3,000 €

7,000 €

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η φιλοσοφία της CFCompany εντάσσει την αρχιτεκτονική σε ένα πλήρες, πολυσύνθετο, δυναμικό πλαίσιο δημιουργίας. Για εμάς κάθε κτίριο
είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που προκύπτει ύστερα από ενδελεχή μελέτη της περιοχής στην οποία πάμε να χτίσουμε, τις ανάγκες των
μελλοντικών χρηστών και την αξιοποίηση εξελιγμένων τεχνικών λύσεων
που πολλαπλασιάζουν τη λειτουργικότητα ενός καινούργιου χώρου. Μιλάμε τη γλώσσα της αγοράς αλλά ό,τι κατασκευάζουμε έχει γερά θεμέλια στην αρχιτεκτονική και σε μια αισθητική που μέσα στα χρόνια έγινε η
πιο ισχυρή ταυτότητά μας.
Η CFCompany έχει κατοχυρώσει μια ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά
προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες αρχιτεκτονικής μελέτης, επίβλεψης και αποπεράτωσης κατασκευαστικών έργων κάθε κλίμακας: από
ιδιωτικές κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών (κατασκευή και διάθεση)
και κτίρια γραφείων έως εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, βιομηχανικές
εγκαταστάσεις και τουριστικές μονάδες.
Πιστεύουμε πολύ στην προσωπική επαφή και συνεργασία με τους πελάτες. Η εμπειρία μας δείχνει ότι πρόκειται για κρίσιμο μέγεθος που
μεγιστοποιεί το τελικό αποτέλεσμα προς όφελος και των δύο πλευρών.
Στα χέρια των ανθρώπων της CFCompany, μιας αφοσιωμένης ομάδας
έμπειρων και καταρτισμένων επαγγελματιών που καλύπτει όλα τα στάδια κατασκευής, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δεν υπηρετεί προσωπικές
φιλοδοξίες. Μακρυά από τυποποιημένες λύσεις ή ναρκισιστικές υπερβολές, η αρχιτεκτονική που πρεσβεύουν οι επικεφαλείς της CFCompany,
οι κ.κ. Στέλιος Κούτσικος και Στάμος Φαφαλιός, αποτελεί μοναδικό εργαλείο σε έναν καλά οργανωμένο μηχανισμό που καλείται να δημιουργήσει χώρους και εγκαταστάσεις ικανούς να εμπνεύσουν μια ολόκληρη
ζωή. Τη δική σας ζωή.

