PRACHTIGE VILLA MET 2
SLAAPKAMERS MET PRIVE
ZWEMBAD EN MOOIE
BEOORDELINGEN IN
ASPRO

VRAAGPRIJS
€239,000
REF:
YHOC-003

WOONOPPERVLAKTE: 80m² KAVELGROOTE:317m²
Deze mooie, goed onderhouden villa heeft een prachtig
uitzicht over de baai van Souda, een privézwembad,
aangelegde tuinen en veel zit- en eetgedeeltes buiten.
INTERIEUR:
De begane grond van de villa is een zeer ruime, open woon- en
eetkamer - met een volledig ingerichte keuken.
Drie sets openslaande deuren leiden vanaf de begane grond naar
de diverse terrassen en overdekte zitgedeeltes.
Ook op dit niveau is er een toilet waar tevens de wasmachine
staat.
De bovenverdieping heeft 2 ruime tweepersoonsslaapkamers die
toegang delen tot het grote boven terras met panoramisch uitzicht
op zowel de Witte Bergen als de zonsondergang over de baai van
Souda.
De ruime overloop heeft extra bergruimte. De badkamer heeft een
ligbad en een aparte douche.
EXTERIEUR:
De villa heeft mooie tuinen en terrassen aan alle kanten van het
pand. Ze bieden de hele dag door comfortabele zitgedeeltes in
zowel zon als schaduw.
De tuinen zijn aangelegd en hebben een irrigatiesysteem. Er is
ook een eigen parkeerplaats gedeelte en extra externe
opslagruimte.

Het ruime privézwembad is verwarmd en heeft tal van omliggende
terrassen om te zonnebaden. Er is ook een door zonne-energie
verwarmde buitendouche.
DE OMGEVING:
De villa is gelegen in het dorp Aspro, net boven de badplaats
Almyrida.
Dit prachtige huis, voltooid in 2005, biedt een geweldig mooi
uitzicht over de baai van Souda en de Witte Bergen.
Deze villa wordt volledig gemeubileerd en uitgerust te koop
aangeboden en is perfect als vakantiehuis, maar ook als
fulltime woning.
Het zou ook goed werken als investering voor een
vakantieverhuur onroerend goed, wat een goed inkomen
genereert.
INCLUSIEF:
• Airconditioning in slaapkamers
• Alle meubels en apparatuur van
hoge kwaliteit
• Centrale verwarmingsbuizen
• Volledig ingerichte keuken met
inbouwapparatuur
• Op maat gemaakte kledingkasten
• Zonnepaneel, watertank en
elektrische waterverwarmer
• Aluminium deuren en ramen
• Verwarmd privé zwembad
• Privé parking
• Aangelegde tuinen met
irrigatiesysteem

