BIJZONDER 2 SLAAPKAMER APPARTEMENT
IN AANGENAAM COMPLEX MET ZWEMBAD EN
ZEEZICHT BIJ MALEME

REF:
MALEME PHAEDRA

VRAAGPRIJS
SLECHTS:
€135,000

WOONOPPERVLAKTE: 71,6m²
KAVELGROOTTE: GEZAMENLIJK
Een bijzonder goed ontworpen en afgewerkt appartement op de eerste verdieping, onderdeel uitmakend
van een nieuw vakantiecomplex bij een prachtig lang
zandstrand en dichtbij de plaatselijke voorzieningen.
Dit aangename complex heeft een groot zwembad met
kinderbad en aangelegde tuinen en ligt op slechts 200m
van het zandstrand van Pirgos Psilonerou. Het complex
ligt in een rustige omgeving en is toch op korte afstand
van de levendige badplaatsen Platanias en Maleme. Het
complex zelf is prachtig aangelegd met kronkelende
paden door het weelderige groen. Het beschikt over een
eigen zwembad, douches en zonneterrassen voor de
eigenaren
Het appartement zelf is ruim, licht en luchtig met een open
zitkamer met een schuifpui over de volle breedte naar een
eigen balkon met uitzicht op het zwembad, de tuin en de zee
op de achtergrond. Er zijn 2 balkons aan de noordzijde en
een balkon aan de zuidzijde met uitzicht op de Witte Bergen.
De grote keuken is voorzien van een koel/vries-combinatie,
een oven, een afzuigkap en meer dan voldoende
kastruimte.
Er zijn 2 ruime dubbele slaapkamers met kamerhoge
kledingkasten en schuifdeuren naar de terrassen. De betegelde
badkamer beschikt over een ruim bad en een wasmachine.
Nabij de luchthaven, de snelweg en de
badplaatsen, is dit heerlijke appartement een
perfecte vakantiewoning.

MIS DEZE UNIEKE
MOGELIJKHEID NIET!!!!
INCLUSIEF:
• Groot gezamenlijk zwembad 20x10m
met afzonderlijk deel voor kinderen
• Gemeenschappelijke tuinen met
verlichting
• Eigen balkons met uitzicht aan de
voor- en achterkant
• Airco met mogelijkheid tot
verwarmen in alle kamers
• Volledig uitgeruste keuken
• Wasmachine
• Satelliet TV
• Meubels
• Entréé
• Telefoonverbinding
• Hoge kwaliteit grijze aluminium
deuren en dubbel glas ramen
• Kamerhoge kledingkasten
• Barbecue
• Noodvoorziening warm water

