COMFORTABELE 2 SLAAPKAMER
BUNGALOW MET DAKTERRRAS
EN GAZEMENLIJK ZWEMBAD
IN KAMISIANA

REF:
KAMISIANA AFRODITE

Vraagprijs
€119.500

WOONOPPERVLAKTE: 56m²
KAVELGROOTTE: 1.496m2 gezamenlijk
Leuke 2 slaapkamer woning te koop met gezamenlijk
zwembad in het dorp Kamisiana .
Deze bungalow is gelegen in een rustig project van
slechts 6 huizen op een paar minut3en rijden van het
strand en de levendige dorpen Kolymbari en Tavronitis
met hun vele voorzieningen.
De woning is gelegen op een goed onderhouden gezamenlijke
kavel met een mooi gazon, veel bloemen en volwassen struiken
en bomen. Elke woning heeft een eigen achter en voortuin en
er is een gezamenlijke parkeerplaats voor 6 auto’s
De voordeur opent naar een open lichte, ruimtelijke keuken en
zit/eetkamer. De keuken is goed uitgerust en ruim met veel
kastjes, een koel/vrieskast een vaatwasser en wasmachine.
Een grote schuifdeur in de woonkamer geeft toegang tot de tuin
aan de noordkant die uitkijkt over de kleurrijke tuin en het
gezamenlijke deel met het zwembad. Deze ruimte is koel en de
perfecte ruimte om te ontspannen en te eten.
De twee slaapkamers zijn uitgerust met ingebouwde
garderobekasten en tuindeuren naar de terrassen aan de noord
en zuidkant. Tussen de twee slaapkamers is een volledig
betegelde badkamer met inloopdouche.
Een buitentrap leidt naar het dakterras van 56 m2 waar men kan
genieten van het uitzicht op zee, het schiereiland Ravdoucha en
de omliggende olijfboomgaarden.
Het volledig betegelde zweembad heeft Romeinse treden en
is aflopend. Het zwembad is omringd door een goed
onderhouden gazon en er zijn tuinmeubelen.

Deze woning is klaar om in te trekken en geschikt voor
het hele jaar of als vakantiehuis. Mis het niet!!!

INCLUSIEF:
• 56m2dakterras
• Zonnepaneel
• Airconditioning units in de slaapkamers
• Buitenkranen en stopcontacten
• Volledig uitgeruste keuken
• Witgoed
• Meeste meubels
• Reserve watertank
• Parkeerplaats
• Volledig ommuurde kavel met hek
• 2 elektrische radiators
• Blauwe aluminium deuren en ramen
met dubbel glas, luiken en horren
• Noodvoorziening warm water
• Gezamenlijk zwembad 5m x 10m
aflopend en met Romeinse treden
• Gezamenlijke volwassen tuin met
• bloemen, struiken en bomen
• Garderobekasten in beide slaapkamers

