
www.bluerivieralevendi.gr

EUROKAT | ΌμιλΌς INTRAKAT

Αρχιτεκτονικήμελετή:

Στέλιος Αγιοστρατίτης
Αρχιτεκτων



μιας αναζήτησης που ξεκινά από την επιθυμία για αισθητική, άνεση και λειτουργικότητα μέσα σε κάθε στιγμή της μέρας 
σου. μια επιθυμία που καθώς ωριμάζει, εξελίσσεται, γίνεται άποψη ζωής, που επιβάλλει την ποιότητα και την ουσία σε 
καθετί που επιλέγεις να ζήσεις. 

Γίνεται όραμα ζωής…

ΤΌ BLUE RIVIERA LEVENDI, 
ένα ςύγχρΌνΌ ςύγκρΌΤημα έξΌχικών καΤΌικιών 
πανώ ςΤη θαλαςςα, ένΤαγμένΌ μέςα ς’ ένα 
καΤαπραςινΌ πέριβαλλΌν και μέ καΤαπληκΤικη 
θέα ςΤΌν έύβΌϊκΌ κΌλπΌ, 
έιναι ΤΌ απΌΤέλέςμα Της ςύνέχΌύς αναζηΤηςης 
Της ΌμΌρφιας ςΤα πραγμαΤα.



8:10π.μ. Εδώ η μέρα, ξεκινάει νωρίς...
ο ήλιος ανεβαίνει στον ουρανό και ζεσταίνει τα κρυστάλλινα νερά... 
κι εσύ απολαμβάνεις ένα πλούσιο πρωινό στο μπαλκόνι, αγναντεύοντας 
την πρωινή νηνεμία του ευβοϊκού...

11:00π.μ. Ο παράδεισος είναι κοντά...
το σκάφος σε περιμένει στο μόλο για μια σύντομη εξόρμηση. 
Σε ελάχιστα λεπτά βρίσκεσαι στα λιχαδονήσια, έτοιμος να κολυμπήσεις 
στα καταπράσινα νερά τους και να εξερευνήσεις τους αμέτρητους 
κρυμμένους θησαυρούς τους.

20:30μ.μ. Ζήσε σε αρμονία με τη φύση...
την πιο γλυκιά ώρα της ημέρας, η φύση ξεδιπλώνει τα αρώματά της 
και σε μαγεύει... ή μυρωδιά του πεύκου και μια απαλή θαλασσινή αύρα 
φτάνουν στο μπαλκόνι σου και σε ξεσηκώνουν. ή καλύτερη στιγμή 
για μια βόλτα στην παραλία... ίσως και για ψάρεμα! 
κλείνεις το βιβλίο σου και κατεβαίνεις στο μόλο.



το Blue Riviera Levendi 
βρίσκεται δίπλα στον 
Αγ. κωνσταντίνο του νομού 
Φθιώτιδας και απέχει μόλις 
5χλμ. από τα καμένα Βούρλα 
και 20 λεπτά από τη λαμία.

Σε μόλις 1μιση ώρα από την 
Αθήνα, βρίσκεσαι παραδομένος 
στην αγκαλιά της φύσης, 
έτοιμος να εκπλαγείς από τις 
κρυμμένες ομορφιές της. 

Εδώ, κάθε σου μέρα είναι 
διαφορετική…



το Blue Riviera Levendi 
αποτελείται από κατοικίες υψηλών 
προδιαγραφών και ποιότητας, 
απόλυτα προσαρμοσμένες στις 
σύγχρονες απαιτήσεις.

ο αρχιτεκτονικός τους σχεδιασμός 
συνδυάζει υψηλή αισθητική 
και λειτουργικότητα, ενώ στην 
πλειοψηφία τους προσφέρουν 
ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα και 
διαθέτουν κήπο ή αποκλειστική 
χρήση δώματος.



οι κατοικίες εκτείνονται σε 
ένα κτήμα 14 στρεμμάτων και 
κυμαίνονται από 55τμ. έως 130τμ., 
καλύπτοντας κάθε ανάγκη και 
προτίμηση.

το συγκρότημα στο σύνολό 
του προσφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα.

Βρίσκεται δίπλα σ’ ένα μεγάλο 
πευκόφυτο άλσος, διαθέτει πάνω 
από 11 στρέμματα καταπράσινου 
περιβάλλοντος χώρου, ιδανικό για 
περιπάτους και άλλες ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, ενώ διαθέτει 
άμεση πρόσβαση στην παραλία και 
στο μόλο. 

το συγκρότημα προσφέρει 
αποθηκευτικούς χώρους και θέσεις 
στάθμευσης για κάθε κατοικία.



νο 1: κατοικία 79τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, λουτρό, 
W.C., ενιαίο χώρο σαλονιού, κουζίνας, τραπεζαρίας, 
με πρόσβαση σε δώμα αποκλειστικής χρήσης 
με θέα στη θάλασσα.

Ενδεικτικές Κατόψεις 

νο 3: κατοικία 112τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, 
λουτρό, W.C., ενιαίο χώρο σαλονιού, κουζίνας, 
τραπεζαρίας, τζάκι, με πρόσβαση σε δώμα 
αποκλειστικής χρήσης με θέα στη θάλασσα.

νο 4: Äύο κατοικίες, 97τ.μ. έκαστη, με δύο υπνοδωμάτια, 
(το ένα master bedroom), λουτρό, ενιαίο χώρο σαλονιού, 
κουζίνας, τραπεζαρίας, τζάκι, με πρόσβαση σε μεγάλη βεράντα 
με θέα στη θάλασσα.

νο 2: Äιαμπερής κατοικία 106τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, 
λουτρό, W.C., ενιαίο χώρο σαλονιού, κουζίνας, τραπεζαρίας, 
τζάκι, με πρόσβαση σε δώμα αποκλειστικής χρήσης με θέα 
στη θάλασσα.



το Blue Riviera Levendi προσφέρει προνομιακή πρόσβαση 
σε γειτονικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που διαθέτουν 
πισίνα, εστιατόριο, cafe και mini market καθώς και τη δυνατότητα 
δυναμικών δραστηριοτήτων, όπως τρέξιμο, ποδηλασία 
και πεζοπορία στο γειτονικό άλσος και στην παραλία.

ιδανικό ορμητήριο τόσο για χειμερινές όσο και για καλοκαιρινές 
αποδράσεις, το Blue Riviera Levendi βρίσκεται μόλις 1 ώρα 
μακριά από την Αράχωβα και 2 ώρες από το καρπενήσι, ενώ από 
το λιμάνι του Αγ. κωνσταντίνου οι Βόρειες Σποράδες απέχουν 
μόλις 2 ώρες! 

ο μόλος, που βρίσκεται στα «πόδια» του συγκροτήματος, 
αποτελεί αφετηρία για εκδρομές με σκάφος τόσο στα παράλια 
της Βόρειας εύβοιας όσο και στις όμορφες αμμουδιές που 
κρύβονται στα λιχαδονήσια.

H κένΤρικη ιδέα 
ΤΌύ ςχέδιαςμΌύ 
ΤΌύ ςύγκρΌΤημαΤΌς 
έιναι 
η έξώςΤρέφέια.
οι κάτοικοι μπορούν να απολαύσουν κάθε γωνιά του 
κτήματος που περιβάλει το συγκρότημα, να περάσουν 
όμορφες οικογενειακές στιγμές στην παιδική χαρά, να 
χαλαρώσουν στα κιόσκια, να διασκεδάσουν με αθλητικές 
δραστηριότητες στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, 
ή να απολαύσουν τη θάλασσα.

Τα Λιχαδονήσια από ψηλά. 
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Αθήνα

Αθήνα-Blue Riviera Levendi | 165χλμ

Λαμία-Blue Riviera Levendi | 45χλμ 

Δελφοί-Blue Riviera Levendi | 120χλμ

Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού | 70χλμ

Καρπενήσι-Blue Riviera Levendi | 125χλμ 

Αιδηψός-Blue Riviera Levendi | 1 ώρα 

Βόρειες Σποράδες-Blue Riviera Levendi | 2 ώρες

χαλκίδα

Αιδηψός

καρπενήσι

120min

90min
60

m
in

120
min

Βόλος

Σκιάθος Σκόπελος

Αλλόνησος

www.bluerivieralevendi.gr
E-mail: info@bluerivieralevendi.gr
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Αράχωβα

Παρνασός

λειβαδιά

Αγ. κωνσταντίνος

ΑρΧιΤΕΚΤονιΚή μΕΛΕΤή

Web: www.aa-agiostratitis.gr
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