2 SLAAPKAMER VILLA
MET SCHITTEREND
ZEEZICHT EN EIGEN
TUIN IN KOKKINO
CHORIO

VRAAGPRIJS:
€98.000
REF:
KC TRITON

WOONOPPERVLAKTE: 67m²
KAVELGROOTTE: 110m2
Deze villa met twee slaapkamers en twee badkamers
ligt op een goede locatie in het Kokkino Chorio.
Het heeft fantastisch zeezicht en ligt op slechts een paar
minuten naar de taveernes en cafés en de badplaats Almyrida.
Geweldig als vakantiehuis of permanente bewoning.
Dit in 2005 opgeleverde huis ligt op een heuvelrug en heft
geweldig uitzicht op zee, ideaal voor vakantie of
permanente woning.
In en groepje van 4 woningen ligt deze woning met op de begane
grond een open keuken, zit en eetkamer. De moderne volledig
uitgeruste keuken heeft alle apparatuur. Er is een moderne hout
haard als extra bij de centrale verwarming.
De achterdeur leidt van de keuken nar de tuin met genoeg
ruimte om te zitten en te eten. Er is een opslagruimte en
ook een ruimte voor de boiler en tanks. op de begane grond
is ook een volledig betegelde douche.
Op de bovenverdieping heeft de hoofdslaapkamer tuindeuren
naar het balkon aan de voorkant met uitzicht op zee. Er is een
ruime tweede slaapkamer en beide slaapkamers hebben
airconditioning en garderobekasten. Er is een tweede volledig
betegelde badkamer op deze verdieping
In het rustige dorp Kokkino Chorio, ligt het huis dicht bij een
café, taverne en winkel. Het is een korte rit naar het dorp
Plaka met meer voorzieningen en een stukje verder liggen de
mooie stranden en alle voorzieningen van Almyrida en Kalyves.
Het is geschikt voor permanente bewoning , maar ook een goede
basis voor fijne vakanties op dit mooie eiland.

‘Een kans om niet te missen ’

Inclusief:
• Airconditioning
• Alle sanitair
• Volledige keuken met apparatuur
• Enkele meubels
• Centrale verwarming
• Hout vuur
• Garderobekasten
• Eigen parkeerplaats
• Aluminium deuren, ramen met
horren
• Zonnepaneel, watertank en
noodvoorziening warm water
• Schuurtje buiten en
boilerruimte
• Satelliet TV

