
GEZELLIGE 2 

SLAAPKAMER 
VILLA MET PRACHTIG 

UITZICHT OP ZEE 
IN PLAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAAGPRIJS  

€120,000         
 
  
REF:  
PLAKA PERSES 



  WOONOPPERVLAKTE: 67m² 
KAVELGROOTE: 143,56m²  
 

Gezellige 2 slaapkamer vrijstaande villa met veel zitruimte 

buiten en zeezicht, erg dicht bij de voorzieningen en het 

strand.  

 

Deze mooie woning is gebouwd in 2006 en is erg goed 

onderhouden door de huidige eigenaars. De woning is 

gelegen op een project in het levendige dorp Plaka en klaar 

om in te trekken.  

 

INTERIEUR: 

 

Als u het huis binnenkomt is er een ruimtelijke open 

keuken/woonkamer met een zachte luchtstroom die de 

temperatuur laag houdt. De wit gekleurde keuken is volledig 

uitgerust en heeft RVS apparatuur.  

 

Aan de rechterkant van de woonkamer is een ruime badkamer in 

ingebouwde garderobekast en stapelbed. Een raam kijkt uit op het 

terras aan de westkant. Er tegenover geven tuindeuren toegang 

tot het terras op het oosten. Deze kamer heeft ook 

airconditioning.  

 

Naast de slaapkamer is een volledig betegelde wc en daar staat 

ook de wasmachine.  

 

Vanuit de keuken leidt een deur naar het oost terras. 

 

Onder de trap staat een koelkast en is er nog wat vrije ruimte 

 

De trap leidt naar de bovenverdieping waar de hoofslaapkamer is 

via een houten schuifdeur.  

  



De kamer is ruim en licht en het heeft 2 tuindeuren, een naar het 

zuid balkon en 1 naar overdekt balkon naar het westen. Een muur 

van glasstenen zorgt voor nog meer licht. De kamer heeft grote 

kamerhoge inbouwkasten en een omkeerbare airconditioning. 

 

Op deze verdieping is ook een volledig betegelde badkamer.  

 

EXTERIEUR: 

 

Vanuit de parkeerplaats leidt een trap naar de bovenkant van het 

complex.  

 

U betreed het overdekte L-vormige terras door een metalen boog 

poort.  Een deel van dit terras is niet overdekt waardoor het 

perfect is voor een zonnebed om te zonnen.  

 

Een tweede terras is te bereiken vanuit de keuken en de begane 

grond slaapkamer en wordt gebruikt om te eten en te zitten. Hier 

is ook een BBQ en de reserve watertank. Een olijfboom en 

citroenboom bieden schaduw en er is ook een jasmijn en 

bougainville. Er is een beetje zeezicht aan het linker einde  

 

Het balkon op het zuiden op de verdieping kijkt uit op het terras 

beneden en heeft mooi uitzicht op het binnenland en een beetje 

op zee. 

 

Het balkon op het westen op deze verdieping is erg ruim en heeft 

een pergola voor schaduw tijdens de hete zomermaanden. Het 

biedt zeezicht omdat het gebruik maakt van de hoge ligging op 

het complex. De perfecte plek om van de zonsondergang te 

genieten 

 

Deze beide balkons zijn te bereiken vanuit de hoofdslaapkamer 

door tuindeuren.  

 

DE OMGEVING: 

 



Deze mooi villa met verhuurmogelijkheid is gelegen in het actieve 

dorp Plaka.  

 

Het is een korte wandeling naar het dorpsplein met zijn tavernes, 

cafés en winkels en een erg korte rit naar het blauwe vlag strand 

van Almyrida! 

 

De bekende badplaats Almyrida is een klein stukje rijden 

en biedt vele voorzieningen en ook vele restaurants, bars 

en watersporten. 

 

Dit huis is perfect voor mensen die zoeken naar een 

vakantiehuis en kan in de zomer verhuurd worden voor een 

extra inkomen.  

 

INCLUSIEF: 

 

• Zonnepanelen 

• Airconditioning 

• Volledig uitgeruste keuken 

• Barbecue 

• Satelliet TV 

• Witgoed 

• Witte aluminium kozijnen en luiken 

• Dubbel glas 

• Ingebouwde garderobekasten 

• Buitenkranen 

• Reserve watertank 

• Ommuurde kavel 

• Parkeerplaats op straat 

• Volledig gemeubileerd 

 


