GEZELLIGE 2 SLAAPKAMER
BUNGALOW MET
DAKTERRAS EN EIGEN
ZWEMBAD IN VOUVES

REF:
VOUVES MELINA

VRAAGPRIJS:
€139,000

WOONOPPERVLAKTE: 69m2 KAVELGROOTTE: 280m2
Mooie 2 slaapkamer bungalow te koop met eigen
zwembad.
Deze aantrekkelijke 2 slaapkamer bungalow is gelegen op
een heuvel uitkijkend over het binnenland in Vouves, 10
minuten rijden van Kolymbari met alle voorzieningen.
Vouves is een klein, traditioneel dorpje ten westen van Chania, 5
km van de kust. Het is bekend om de oudste olijfboom van
Griekenland en er is zelfs een klein museum in het dorp.
Slim ontworpen met het aflopen van de kavel past het huis
mooi in de omgeving. De kavel is ommuurd en met hek en erg
private.
Drie treden leiden naar de voordeur die opent naar de
zit/eetkamer/keuken. De keuken is volledig uitgerust met RVS
witgoed inclusief wasmachine en keramische kookplaat en er past
een eettafel. De woonkamer heeft een dubbele en enkele sofa,
een open haard en tuindeuren naar een overdekt terras met
bogen dat uitkijkt over het zwembad.
Een kleine hal leidt naar 2 tweepersoonsslaapkamers en een
badkamer. Beide kamers hebben grote deuren naar de tuin en 1
kamer heeft een losse kast. De badkamer is uitgerust met een
groot ligbad
Een buitentrap leidt naar het ruime betegelde dakterras en de
tuin is aangelegd met paden en bloemen. Overal rond het huis
zijn zithoekjes zowel overdekt als in de zon, schaduw of
beschermd tegen de wind. Het zwembad is 23m2 en loopt af naar
1.60 m.

Als u zoekt naar een huis klaar om in
te trekken en makkelijk te
onderhouden, zoek dan niet verder!
Ideaal voor permanente bewoning of
verhuur.

INCLUSIEF:
•
•
•
•
•
•
•

Zonnepanelen
Volledig uitgeruste keuken
Volledig gemeubileerd
Reserve watertank
Ommuurde kavel met hek
Extra opslagruimte
Open haard
Eigen zwembad
• RVS witgoed
• Volledig betegeld dakterras

