1 SLAAPKAMER
BUNGALOW GELEGEN IN
EEN RUSTIG PROJECT IN
HET HART VAN
TAVRONITIS

REF:
TAVRONITIS
ORPHEUS

VRAAGPRIJS:
€75.000

WOONOPPERVLAKTE: 48m²KAVELGROOTTE: 97m2
Mooie bungalow te koop, gelegen op een klein project
in het hart van het dorp Tavronitis .
Tavronitis is het hele jaar door een levendig dorp met
verschillende voorzieningen zoals minimarkten, bakker, apotheek,
groenteboer, openbaar vervoer, taveernes, kafeneons en veel
meer. Tavronitis heeft ook een strand dat tot Kolymbari loopt.
Het project bestaat uit 10 huizen waarvan de helft gebruikt
wordt als vakantiewoning en de anderen voor permanent
verblijf. Er zijn geen gezamenlijke gronden behalve het pad
wat naar de woningen leidt. Ieder huis heeft zijn eigen kavel.
De voorzieningen zijn op loopafstand.
Dit gezellige huis is ommuurd en heeft een hek. Het ligt in
een hoek van het project en heeft veel privacy. Het is buiten
geheel geplaveid en heeft fijne loungehoekjes, de ene is
overdekt door een pergola met zonneschermen en de andere
met roltent.
Vanaf de voordeur komt u in een ruime keuken met veel licht
houten kastjes voor opslag en ruimte voor een eettafel.
Vanuit de keuken is er aan de linkerkaant een volledig
betegelde badkamer met een muur tot muur inloopdouche. De
slaapkamer heeft ingebouwde kamerhoge garderobekasten.
Tuindeuren leiden naar de terrassen buiten.
Aan de rechterkant van de keuken is de woonkamer met een
houtkachel. Gebogen tuindeuren leiden naar de overdekte
zitruimte.

Met zijn mooi balkenplafonds is
deze goed ingedeelde woning licht
en ruimtelijk, ideaal als
vakantiewoning of voor
permanente bewoning.
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Zonnepaneel
Airconditioning units X2
Buitenkranen
Volledig uitgeruste keuken
Witgoed inclusief fornuis,
koelkast, magnetron en
wasmachine
Kamerhoge ingebouwde garderobekasten
Ommuurde kavel
Houtkachel
Telefoon & Internet aansluiting
Groene aluminium kozijnen
Dubbel glas
Balken plafonds
Noodvoorziening warm water
Geplaveide terrassen
Plafondventilator in de slaapkamer
Kozijnen voor horren

