LUXE 2 SLAAPKAMER
APPARTEMENT IN EEN
UNIEK STRAND COMPLEX
IN MALEME

VRAAGPRIJS
€210,000
REF:

MALEME CHARMA

WOONOPPERVLAKTE: 110m2 + 40m2 terras
Luxe appartement gebouwd naar de hoogste standaard,
gelegen op een schitterend project aan het strand in Maleme.
Maleme is een groot Kretenzisch dorp dat het hele jaar levendig is en
waar alle noodzakelijke voorzieningen zijn zoals, slager, cafés,
supermarkten, taveernes en openbaar vervoer.
Dit unieke project heeft een mix van design, comfort en
bouwkunst geïnspireerd op het ware Mediterrane leven. het biedt
geweldige tuinen met een groot gezamenlijk zwembad en een
zachte stroom die door heel het project loopt. het hele project kijkt
uit over de zee.
Het appartement is gelegen op de eerste verdieping en geniet
schitterend uitzicht over het project en het zwembad als wel op de zee
en de bergen.
U komt binnen via de voordeur in de grote open keuke/eetkamer
en woonkamer. De volledig uitgeruste keuken is inclusief
koel/vriescombinatie, combioven, afzuigkap, vaatwasser en vele
houten kastjes.
De moderne en ruime woonkamer heeft tuindeuren naar een groot
betegeld terras met een stenen BBQ en schitterend uitzicht over
het complex. het terras heeft een overdekte eethoek en een
ruimte waar je van de zon kunt genieten.
Aan de rechterkant van de woonkamer is een grote slaapkamer
met blauw aluminium luiken naar het terras en een volledig
betegelde badkamer met douche. In de hal staat een grote
garderobekast.
Aan de linkerkant is nog een slaapkamer met garderobekast en
blauwe luiken naar een kleiner eigen balkon met uitzicht op zee en

het complex.
Er is nog een volledig betegelde badkamer met een douche en in
de hal meer kamerhoge kasten voor extra opslag met een
wasmachine.
Het appartement is klaar om in te trekken en de perfecte
plaats om te relaxen in een huis aan het strand!
Inclusief:
 Airconditioning in elke kamer
 Volledig uitgeruste keuken
 Satelliet TV
 Witgoed
 Ingebouwde garderobekasten
 Meubels
 Heetwater boiler watertank
 Eigen parkeerplaats
 Extra opslagruimte
 Barbecue
 Blauwe aluminium luiken
 Dubbel glas
 Buitenkraan op het terras
 Nachtwaker

