5 ONAFHANKELIJKE VILLAS
MET 2 EIGEN ZWEMBADEN
GELEGEN OP DE HEUVELRUG
VAN VAMOS

GELEGEN IN EEN MOI AANGELEGDE TUIN MET
BOMEN EN GROENTEN EN VEEL VRIJE RUIMTE

VRAAGPRIJS
€550.000
REF:
VAMOS SARAH

WOONOPPERVLAKTES: 85m2, 60m2, 80m2,
120m2, 45m2
KAVELGROOTTE: 4,011m2
Vijf onafhankelijke verhuur villa's met 2 zwembaden,
gelegen op een kavel van 4011 m2 met aangelegde
tuinen met bomen en groenten, een parkeerplaats en
veel ruimte.
Dit is een nieuwe vakantiehuis complex op een unieke plaats
met schitterend uitzicht op zee en de bergen. Een organische
moestuin kan gebruikt worden door de mensen in de villa's.
Twee van de villa's zijn afgewerkt in goede kwaliteit en
volledig uitgerust, zij hebben een EOT verhuurvergunning en
zijn momenteel verhuurd. De andere 3villa's zijn
gebouwd,maar niet afgewerkt.
Gelegen tussen de dorpen Vamos en Gavalochori in het
district Apokoronas, biedt het vele dorpen in de buurt om te
bezoeken: Gavalochori, Douliana,Vamos e n ook de
stranden van Almirida, Kalives en Georgioupolis zijn niet ver
weg.
Er worden verschillende watersporten geboden en andere
recreatieve activiteiten.
Afstanden:
Almerida:
Gavalochori:
Vamos:
Chania:
Chania vliegveld:

4km
1.8km
1.2km
26km
35km

In het dorp Vamos is een politiebureau en een
gezondheidscentrum, ook een paar kruideniers en goede
locale taveernes.
Beschrijving:
Huis 1: 85m2
- Open keuken/woonkamer
- 1 tweepersoonsslaapkamer
- Mezzanine met 2 enkele bedden
- 1 badkamer met bad en
wasmachine
- Grote veranda
Huis 2: 60m2 (niet af)
- 2 ruime slaapkamers
- 2 badkamers
Huis 3: 85m2
- 2 ruime slaapkamers
- 2 badkamers (een met bad en een douche)
- Open keuken/woonkamer
Huis 4: 120m2 (niet af)
- 3 slaapkamers
- open keuken/woonkamer
Huis 5:
- 45m2 natuursteen (niet af)
Buiten:
- 2 zwembaden
- Barbecue
- Traditionele oven

INCLUSIEF:
-

Volledig uitgeruste keukens
Barbecue
Oven
Parkeer plaats
Open haarden
Volledig gemeubileerd
Satelliet TV
Wifi internetaansluiting
Centrale verwarming
Alarmsystemen
Airconditionings
Ingebouwde garderobekasten

