
APPARTEMENT MET 2 

SLAAPKAMERS IN EEN 
COMPLEX AAN HET 

STRAND IN DE BUURT 
VAN MALEME 

 
 
 

 
 

VRAAGPRIJS: 
€185,000 
 

REF: 
YHOC-118 



WOONOPPERVLAKTE: 74m2 

KAVELGROOTE: 110m2 

 

 

Goed ingedeeld, gelijkvloers appartement met 2 

slaapkamers, instap klaar, met privé grond van 110m2 en 

een groot gedeeld zwembad in een ontwikkeling aan het 

strand in de buurt van Maleme! 

 

Uitstekend onderhouden door de huidige eigenaar, wordt de 

woning volledig gemeubileerd verkocht en beschikt over een 

eigen parkeerplaats! 

 

INTERIEUR 

 

Vanaf de parkeerplaats is het een paar meter stappen richting 

de ingang. Er is hier een gezellige zithoek, privé en 

afgeschermd. 

 

De ingang komt direct uit in de open keuken/ eetkamer/ 

woonkamer die licht en luchtig is. De keuken is volledig 

uitgerust met een spoelbak, veel houten opbergkasten, 

roestvrijstalen elektrische apparaten zoals vaatwasser, 

koelkast/vriezer en oven. Hier bevindt zich ook een ontbijtbar 

die de keuken van de woonkamer "scheidt". 

 

Het woongedeelte heeft grote openslaande deuren die voor veel 

lichtinval zorgen en uitkomen op het deels overdekte terras. Een 

hal leidt naar de badkamer en de twee slaapkamers. 

 

Aan de linkerkant is de logeerkamer met twee 

eenpersoonsbedden en kamerhoge kasten. 

 

Aan de rechterkant is de hoofdslaapkamer met een 

tweepersoonsbed en ook kamerhoge kasten. Grote openslaande 

deuren openen naar het terras dat overdekt is door een open 

pergola. 

 



Tussen de slaapkamers bevindt zich de geheel betegelde 

badkamer, voorzien van een douchecabine, wastafel, toilet en 

wasmachine. 

 

Het appartement is voorzien van omkeerbare airconditioning in 

alle kamers! 

 

EXTERIEUR 

 

De privé buitenruimte van het appartement is betegeld en heeft 

voldoende ruimte voor tuinmeubilair, ligbedden en een eethoek! 

Een van de weinige appartementen in het complex met privé 

grond! Een deel van het terras is overdekt en zorgt voor de 

nodige schaduw, terwijl een open pergola buiten de 

hoofdslaapkamer is geïnstalleerd. Kleine stukjes uitzicht op zee 

zijn zichtbaar. 

 

De ontwikkeling zelf is geïnspireerd op de essentie van het 

mediterrane leven en biedt een groot gemeenschappelijk 

zwembad van 200 m2 met een zacht beekje dat door het hele 

complex loopt en wordt omgeven door tropische tuinen. Rond 

het zwembad is ruimte voor ligbedden. 

 

Er is een privé omheinde parkeerplaats buiten het appartement. 

 

DE OMGEVING 

 

Deze prachtige ontwikkeling is gelegen aan het strand van 

Pirgos Psilonerou en op makkelijke wandelafstand van 

restaurants, cafés, minimarkten en georganiseerde stranden. 

Het populaire toeristische toevluchtsoord Platanias ligt op 

minder dan 10 minuten rijden. Het bekende dorp Maleme ligt op 

loopafstand en biedt allerlei voorzieningen. 

 

Het strand, voor het complex gelegen, is zeer rustig en 

bestaat deels uit zand en deels uit steen. 

Voetgangerspaden volgen de strandlijn tot het einde van 

Maleme. 

 



Dit appartement is in uitstekende staat, volledig 

uitgerust, instap klaar en op een zeer gewilde locatie! 

 

 

INCLUSIEF 

 

• Overal omkeerbare airconditioning 

• Volledig uitgeruste keuken 

• Satelliet radio 

• Witgoed 

• Ingebouwde kamerhoge kasten 

• Privé parkeerplaats 

• Telefoon-/internetpunten 

• Warm water verwarmer 

• Buitenkranen 

• Blauwe aluminium luiken, ramen met dubbele beglazing 

• Kluis 

• Volledig gemeubileerd 

 


