300-JAAR OUD
GERENOVEERD HUIS
IN KOKKINO CHORIO

Smaakvol gerenoveerd in
2005 met ve le details a l bogen e n
bin nenpl aa ts bied t dit huis een hoge
sta nda ard voor perm a nente bew o ning.

REF:
KC ΑRGYRON

vraagprijs
€170,000

WOONOPPERVLKATEE: 132m2
KAVELGROOTTE: 215m2
BESCHRIJVING:
Een authentiek 300 jaar oud huis met vele originele details zoals bogen
en binnenplaats. Het is gerenoveerd in 2005, gelegen in het hart van het
dorp Kokkino Chorio met uitzicht op zee en het schiereiland Akrotiri.
U komt op de kavel door een overdekte gebogen poort met veel
opbergruimte, een stenen pad met bloemenborders dat leidt naar een
ruime binnenplaats met een oude stenen BBQ en oven.
Deze unieke woning is smaakvol gerenoveerd door de huidige
eigenaar om een standaard voor permanente bewoning en rust en
gezelligheid te creëren. Het huis is gelegen in het dorp en het is
slechts een korte rit naar de winkels, taveernes en stranden.
Als u het huis binnenkomt wordt u geraakt door het traditionele gevoel
van de gerestaureerde balken plafonds en trap gemaakt van donker
hout. De deuren en ramen zijn verwerkt in stenen details zoals ook de
hoeken en de helft van de woonkamer van het huis zijn opgebouwd.
De begane grond bestaat uit een volledig uitgeruste keuken met
houten kastjes, een nieuwe badkamer met driehoekig ligbad en een
ruime woonkamer met een oude stenen open haard die de kamer in de
winter kan verwarmen.
De trap leidt naar de bovenverdieping met houten vloeren. Hier is een
ruime hoofdslaapkamer en een kleinere slaapkamer, beiden met
houten garderobekasten en openslaande deuren naar het terras. Een
klein balkon leidt naar een grotere overdekte ruimte met een
overdekte houten pergola en schitterend uitzicht over het dorp
Kokkino Chorio en de zee bij de baai van Souda.
Het dorp Kokkino Chorio is een charmant dorp in de Apokoronas met zijn
schitterende stranden met heldere zee, adembenemend uitzicht op de
bergen, oude taveernes, kleine winkels en vele pittoreske dorpjes in de
omgeving.
De woning heeft alle moderne comfort en is geschikt als permanente
woning of als vakantiewoning.

Inclusief:












Zonnepanelen
Airconditioning overal
Volledig uitgeruste keuken
Witgoed
Garderobekasten
Watertank
Eigen parkeerplaats
Open haard
BBQ
Balken plafonds
Ommuurde kavel

