GERENOVEERDE VILLA
MET 3 SLAAPKAMERS
EN EIGEN ZWEMBAD EN
DAKTERRAS IN HET
HART VAN KOKKINO
CHORIO

VRAAGPRIJS:
€165.000
REF:
KC ICARUS

WOONOPPERVLAKTE: 120m²
KAVELGROOTTE: 232m2
Dit mooie gerenoveerde natuurstenen huis van 112m2
in het hart van Kokkino Horio ligt op loopafstand van de
taveerne en het dorpsplein, heeft een mooi zwembad en is
een goede koop.
Als u op zoek bent naar een traditioneel natuurstenen huis
in het hart van een traditioneel dorp is dit iets voor U.
Dit 3 slaapkamer huis ligt op een binnenplaatskavel in een
rustige omgeving. De terrassen en omgeving buiten maken het
ideaal voor het buitenleven en eten. De grote dakterras heeft
uitzicht over het dorp naar de zee.
Dit erg goed afgewerkte natuurstenen huis ligt op een eigen
kavel in het centrum van dit populaire dorp. Als u van de
straat op de mooie binnenplaats met BBQ komt vindt u de
perfecte plaats voor ontspanning en de welkome toevoeging
van het eigen zwembad in de schaduw voor koelte tijdens de
warme zomerdagen.
U komt het huis binnen via een binnenplaats aan de voorkant
en komt op de lichte ruimtelijke begane grond. Hier is een
ruime open keuken en eetkamer, een indrukwekkende boog
leidt naar de zitkamer met tuindeuren met bogen en een
houtkachel en balken plafond.
Op deze verdieping is ook een grote badkamer met de
wasmachine en een ruime slaapkamer.
Een houten trap leidt nar de bovenverdieping met een
andere tweepersoonsslaapkamer met schuin plafond.
tuindeuren leiden van hier naar het dakterras met
fantastisch zeezicht en de verborgen aanbouw van het
huis! Een unieke extra slaapkamer of woonkamer .
Een buitentrap leidt naar beneden naar de binnenplaats en
zwembad.

INCLUSIEF:
• Airconditioning in de keuken
• Zonnepaneel & noodvoorziening warm water
• Meubels en inrichting
• Volledige keuken met witgoed incl.
wasmachine
• Reserve watertank
• Binnenplaats voor buiten leven/eten
• Pergola's met druiven
• Zwembad van 22m2 met zonnekap
• Inbouw BBQ
• Houtkachel
• Balkenplafonds
• Dakterras
• Buitenkranen
• Houten ramen met horren
• Ommuurde kavel

