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Angelina Boni the “Iron Lady”
of Real Estate in Greece, along
with her team and associates
stand definitely out from the
crowd in the Myconian Real
Estate scene. With expertise,
α gold list of investors, an enviable portfolio that includes
unique properties throughout
Mykonos from luxurious villas,
residences, investment properties and plots and an impressive office in the heart of
Mykonos town, Angelina and
her team guarantee services of
the highest quality combined
with everything else required in
the sector. And it is definitely
no coincidence that Boni Elite
Real Estate is behind some of
the most important deals that
have taken place on the island!
Based on business demand Boni Elite Real Estate is expanding with firm collaborations
in other areas of Greece like
Athens, Chalkidiki, Messinia
and more Greek Islands) Office
Hours: Mon to Sat - 09:3014:30 & 18:00-21:00

Η «σιδηρά κυρία» του Real Estate, η Αγγελίνα Μπόνη
μαζί με τους συνεργάτες της διακρίνεται για το expertise
της στον τομέα του real estate! Έχοντας στο ενεργητικό της την gold list των επενδυτών, κι ένα αξιοζήλευτο
portfolio με έδρα τον εντυπωσιακό χώρο της Boni Real
Estate στην καρδιά της Μυκόνου, εγγυάται luxury και
high end υπηρεσίες που περιλαμβάνουν ακίνητα «φιλέτα» σε ολόκληρη τη Μύκονο, πολυτελείς βίλες, κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα και οικόπεδα. Δεν είναι
τυχαίο ότι η ομάδα της βρίσκεται πίσω από μερικά από
τα σημαντικότερα deals του νησιού, ενώ παράλληλα
επεκτείνεται και με συνεργασίες σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας (Αθήνα, Χαλκιδική, Μεσσηνία και νησιά της Ελλάδας.) Δευτ.-Σάβ. 09:30-14:30 & 18:00-21:00

ΕXPERTISE
• COMMERCIAL PROPERTIES
• PROPERTY MANAGEMENT
• LUXURY VACATION RENTALS

BONI REAL ESTATE IS SITUATED IN A HISTORIC LOCATION,
THE OLD BAKERY OF ZANNI VAMVAKOURI.
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