GEWELDIGE 3
SLAAPKAMER
NATUURSTENEN
BUNGALOW OP EEN
GROTE KAVEL IN
GAVALOHORI

GAVALOHORI TITYOS

Vraagprijs:
€390.000

WOONOPPERVLAKTE: 205m2

KAVEL: 4000m2

Geweldige natuurstenen bungalow met bogen binnen op
een grote kavel in Gavalohori.
Gavalohori is a pittoresk traditioneel Kretenzisch dorp met veel
historie. Er zijn alledaagse voorzieningen zoals een minimarkt,
taveernes en kafeneons dichtbij. De woning ligt op 2 minuten rijden of
10 minuten lopen van het dorpsplein van Gavalohori.
Dit mooie huis is gebouwd in 2008 en heeft een totale
woonoppervlakte van 205m2. Er is ook een werkruimte, volledig
betegeld en met alle voorzieningen, dat veranderd kan worden in
een gastenverblijf.
De kavel van 4000m2 is vlak en beplant met olijfbomen en
druiven en de huidige eigenaars produceren hun eigen olijfolie
van goede kwaliteit. De hele kavel is ommuurd met originele
oude stenen.
U komt vanaf een zandweg op de kavel met een grindoprit en
heel veel parkeerplaats. De voordeur bereikt u via de overdekte
veranda en leidt naar de woonkamer.
De woonkamer is ruim en heeft een natuurstenen openhaard en
tuindeuren die naar een heel groot balkon leiden dat overdekt is
met een pergola. Het uitzicht over het omliggende land is rustig
en spectaculair.
Een mooie stenen boog scheidt de woonkamer van de eetkamer
en keuken.
De volledig geïnstalleerde keuken heeft handgemaakte houten
kastjes en de eetkamer heeft tuindeuren naar het balkon. Het
hele huis heeft houten balken plafonds.

Vanuit de eetkamer leidt een trap naar de mezzanine van 73m2,
nu gebri8kt als slaapkamer, maar met vele mogelijkheden. Van
hieruit is een deur naar een kleiner balkon met uitzicht op de in de
winter met sneeuw bedekte bergen.
Vanuit de eetkamer en keuken ie er een hal die leidt naar een
familiebadkamer met ligbad en douchecabine
De 3 slaapkamers zijn aan het eind van de hal en uitgerust met
kamerhoge houten garderobekasten.
Onder het balkon zijn 2 grote opslagruimtes, een wordt
gebruikt als bijkeuken.
Aan de rechterkant van het huis is een BBQ patio met een
betegelde pergola en een ruimte voor een opbouwzwembad.
Een geweldige woning op een rustige besloten locatie.
MIS HET NIET!!

INCLUSIEF:






















Zonnepaneel
Airconditioning
Volledig uitgeruste keuken
Buitenkranen
Satelliet TV
Witgoed
Ingebouwde garderobekasten
Watertank
Aangelegde en
ommuurde kavel
Centrale verwarming
en boilerruimte
Veel opslagruimte
Openhaard
Barbecue
Telefoon & Internet
aansluiting
Olijfgroene aluminium
luiken, ramen met
dubbel glas en horren
Balken plafonds
Noodvoorziening warmwater
40m2 werkruimte
Tuin met weinig onderhoud
73m2 mezzanine met balkon
Veel parkeerruimte

