Bungalow met 2
slaapkamers gelegen in
een goed onderhouden
complex van
privéwoningen in het
dorp Darmarohori

REF:
DARMAROHORI
ESTIA

VRAAGPRIJS
€99,000

WOONOPPERVLAKTE: 235m2
KAVELGROOTTE: 61m2
2 slaapkamer bungalow te koop, gelegen in een
modern, goed onderhouden complex van eigen
woningen in het dorp Darmarohori.
INTERIEUR
Enkele treden verbinden de parkeerplaats met de voordeur
van de woning, die is afgeschermd met een betegelde pergola.
De voortuin is geschikt om een eettafel te plaatsen om buiten
te eten.
Achter de deur treffen we een open woon-/eetkamer aan met
een open haard en een L-vormige keuken. De licht gekleurde
keuken beschikt over vele kasten voor opslag. Onder het rvs
witgoed bevindt zich een wasmachine en een ingebouwde
vaatwasser.
De twee slaapkamers liggen tegenover elkaar met de
badkamer ertussen. De badkamer is voorzien van bruine en
beige tegels en heeft een bad.
Beide slaapkamers hebben kamerhoge kledingkasten en
toegang tot een balkon met een pergola voor de nodige
schaduw tijdens warme zomerdagen. De hoofdslaapkamer
beschikt over een airconditioning unit die tevens kan
verwarmen.
EXTERIEUR
Vanuit de parkeerplaats bieden twee poorten toegang tot de
gemakkelijk te onderhouden tuin om het huis. De kavel is
geheel ommuurd en omheind en de bodem is voorzien van
tegels en kiezels,

Aan de zijkant van de woning is een trap waarmee het grote
dakterras wordt bereikt. Hier zorgt een houten pergola voor
schaduw. Het is een ideale plaats om te genieten van het zeeen bergzicht, te zonnebaden of te relaxen met een boek.
Onder de trap bevindt zich een kleine maar handige
opslagruimte.
DE OMGEVING
Darmarohori is een klein plaatsje, landinwaarts gelegen
op slechts 5 minuten rijden van Tavronitisen
Kolymbarimet hun voorzieningen en stranden. De
bekende plaats Vouvesmet de beroemde oude olijfboom
en de traditionele taverne is slechts een dorpje verder.
Inclusief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airconditioning in de hoofdslaapkamer
Zonnepanelen
Volledig toegeruste keuken
Reserve watertank
Kamerhoge kledingkasten
Open haard
Volledig betegeld dakterras
Houten luiken en dubbel glas in de ramen en horren
Leidingen voor centrale verwarming
Rvs witgoed, inclusief wasmachine en vaatwasser
Internet verbinding
Meubels onderhandelbaar

