Vrijstaande bungalow
gelegen in een goed
onderhouden complex in
Darmarochori

REF:
DARMAROHORI
DAPHNE

VRAAGPRIJS
€125,000

WOONOPPERVLAKTE: 254m2
KAVELGROOTTE: 74m2
Vrijstaande bungalow gelegen in een goed onderhouden
complex op korte afstand rijden van Tavronitisen
Kolimbarimet al hun voorzieningen.
De bungalow ligt aan de rand van het complex en
beschikt zodoende over privacy. Het is omgeven door
een mooie tuin en een kleurrijke bougainville versierd
de geven en de pergola.
Het huis bestaat uit een woonkamer, een keuken/eetkamer,
een doucheruimte en twee slaapkamers.
HET HUIS
De modernekeuken is volledig uitgerust met rvs witgoed en de
woning wordt volledig gemeubileerd geleverd. Een boog
scheidt de eetkamer/keuken van de comfortabele woonkamer,
die over een verbluffend mooi uitzicht op de bergen beschikt.
Openslaande deuren leiden naar een overdekt terras omgeven
door bloemen. Hier vindt men de gewenste schaduw tijdens
warme zomerse dagen.
De twee dubbele slaapkamers zijn voorzien van kledingkasten
en bieden toegang tot een balkon met pergola. De
hoofdslaapkamer heeft een plafondventilator. Beide
slaapkamers delen de doucheruimte.
BUITENRUIMTE
Aan de zijkant van het huis is een trap naar het grote
betegelde dakterras. Een perfecte plaats om te genieten van
het zeezicht en het zicht op de bergen, te zonnebaden en met
een glas wijn naar de sterren te kijken.

De kavel is volledig omheind en ommuurd en er is een kleine
schuur in de tuin voor extra opslag. De boiler voor de centrale
verwarming is ondergebracht onder de trap die naar het
dakterras leidt.
Eem klein opbouwzwembad biedt verkoeling tijdens warme
dagen. Ook is er een barbecue om buiten te koken en te eten.
Het strand ligt op enkele minuten rijden. Chania is met
de auto te bereiken in 25 minuten.
EEN ERG GEZELLIGE WONING OP EEN RUSTIGE LOCATIE
MET PRACHTIG UITZICHT!!!
Inclusief:
•
Zonnepaneel
•
Airconditioning in de gehele woning
•
Buitenkranen
•
Volledig toegeruste keuken
•
Satelliet TV
•
Witgoed
•
Ingebouwde kledingkasten
•
Twee reserve watertanks
•
Eigen dubbele parkeerplaats met poort
•
Horren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrale verwarming
Schuur voor opslag
Telefoon/Internet verbinding
Houten luiken
Ramen met dubbel glas
Noodvoorziening warm water
Ommuurde kavel
Gemakkelijk te onderhouden tuin
Handdoekrail in de badkamer
Meubels inbegrepen
Stenen barbecue
Klein opbouwzwembad 3.50 x 1.30m

