
LUXE 1 SLAAPKAMER 

APPARTEMENT AAN HET 
STRAND MET EIGEN 

DAKTERRAS NABIJ 
MALEME 

 
 
 

VRAAGPRIJS 
€230,000  

REF:   
YHOC-044 



  WOONOPPERVLAKTE: 68m2 

 

Luxe klaar om in te trekken appartement aan zee op een 

exquise ontwikkeling op het strand van Maleme ! 

  

Het is gelegen op loopafstand van het levendige dorp 

Maleme waar u verschillende voorzieningen kunt vinden 

zoals supermarkt, slager, bakker, taveernes, cafés, 

openbaar vervoer, dierenarts en veel meer.  

  

De ontwikkeling is geïnspireerd op de ware essentie van het 

Mediterrane leven. Een grote gezamenlijk zwembad met een 

rustige stroom loopt door het hele project en is omringt door 

geweldige tuinen.  

  

Het appartement ligt op de bovenste verdieping en heeft een 

eigen dakterras met geweldig uitzicht op de Egeïsche zee.  

  

Beveiligd door 2 veiligheidsdeuren opent de voordeur in een open 

zit/eetkamer/keuken. De keuken is uitgevoerd in moderne kleuren 

en heeft een rvs koel/vriescombinatie. Er is een granieten 

bedekking in de keuken om de houten vloer te beschermen. 

 

De woonkamer is uitgevoerd met een airconditioning unit en 

elektrische verwarming. Tuindeuren leiden naar een overdekt 

balkon van 18m2 met 2 windschermen om ook in de winter van 

het balkon te kunnen genieten. Het uitzicht op de zee en het 

strand zijn geweldig. 

  

Vanuit de keuken is er een kleine hal met kamerhoge 

garderobekasten voor extra opslag en de wasmachine is er 

ingebouwd.  

  

De hal leidt naar een volledig betegelde badkamer met grote 

douche en de tweepersoonsslaapkamer met kamerhoge 

garderobekasten. De zee is goed zichtbaar vanuit het bad. 

Tuindeuren leiden naar een overdekt balkon. 



Vanaf de voordeur leidt een trap naar het eigen dakterras waar 

een buitenkeuken is met een spoelbak en warm en koud water, 

een BBQ en een pergola met canvas windschermen. Vanaf hier 

spreidt het uitzicht zich uit van  Ravdouha tot aan Akrotiri 

schiereiland en tot de Witte bergen. 

  

Het zandstrand ligt letterlijk op enkele seconden. 

Een comfortabel strandappartement met 

verhuurmogelijkheden, klaar om in te trekken! 

  

INCLUSIEF: 

  

•          Airconditioning units & 

elektrische verwarming 

•          Buitenkranen 

•          Volledig uitgeruste 

keuken 

•          Satelliet TV 

•          Witgoed 

•          Inbouw kamerhoge 

garderobekasten 

•          Volledig gemeubileerd 

•          Eigen parkeerplaats 

•          Extra opslagruimte 

•          BBQ 

•          Telefoon & Internet 

•          Witte aluminium ramen 

met dubbelglas en horren  

•          Eigen dakterras met 

overdekte pergola 

•          Houten vloeren 

•          Windschermen 
 


