MOOIE 2 SLAAPKAMER
BUNGALOW MET
GEWELDIG UITZICHT OP
ZEE EN BERGEN EN
OMRINGENDE TUIN IN
LOUTRAKI

REF:

LOUTRAKI KYVELI

VRAAGPRIJS:
€125,000

WOONOPPERVLAKTE: 61m2 KAVELGROOTTE: 361m2
Deze mooie bungalow ligt hoog boven het traditionele
dorp Loutraki slechts een paar minuten van de levendige
badplaatsen Platanias en Maleme.
Het heeft makkelijk te onderhouden tuinen en is goed
onderhouden.
Deze geweldig op het noorden uitkijkende woning heeft fijne
zithoekjes ent terrassen en een heel groot dakterras. Perfect om
te genieten van het mooie uitzicht!!
Het mooie in 2005 opgeleverde huis is gelegen op een mooie
locatie met schitterend uitzicht op zee, de bergen en over het
dorp en de heuvels erachter.
De goed ingedeelde woning heeft een open woon- en eetkamer
met een volledig uitgeruste keuken met RVS apparatuur.
De zitkamer is licht en ruimtelijk met een modern gevoel. Vanuit
de woonkamer kun je naar het mooie zonnige terras met een
overdekt en een open zitgedeelte.
De 2 ruime tweepersoonsslaapkamers hebben beiden tuindeuren
naar een patio en ook garderobekasten en airconditioning.
De volledig betegelde badkamer heeft een groot ligbad en de
wasmachine.
De tuin rondom de woning heeft grind borders die de tuin
schoon houden en makkelijk in onderhoud. Aan de achterkant is
nog een andere zithoek met schitterend uitzicht op de Witte
Bergen.
Een buitentrap leidt naar het grote dakterras.
De woning is gemeubileerd en klaar om in te trekken.

Loutraki ligt op 3 km van het strand van Gerani en een korte rit
naar Platanias en Maleme.
De woning is ideaal als vakantiehuis of voor permanente
bewoning en ligt gunstig voor de nabijgelegen badplaatsen,
stranden en National Road.
Een woning die u gezien moet hebben!!

INCLUSIEF:
• Airconditioning unit in de woonkamer
en slaapkamers
• Volledig uitgeruste keuken
• Witgoed
• Houten deuren en luiken
• Ramen met dubbel glas
• Reserve watertank
• Kamerhoge garderobekasten
• Ommuurde en aangelegde kavel
• Meeste meubels en inrichting zijn
inclusief
• Groot dakterras
• Grote parkeerplaats
• Aangelegde tuin
• Blijvend vrij uitzicht
• Garderobekasten
• Noodvoorziening warm water

