6 SLAAPKAMER VILLA OP
EEN SUPER LOCATIE MET
SCHITTEREND ZEEZICHT

STAVROS

REF:
STAVROS APOLLO

Vraagprijs
€900.000

woonoppervlakte: 487m2 + 196m2 gezamenlijke
terrassen

kavelgrootte: 4.117m2
Geweldige woning op een super locatie met
schitterend uitzicht op zee.
Dit verbazingwekkende huis is gelegen in het dorp
Stavros op het schiereiland Akrotiri. Uitkijkend naar het
westen heeft het een 180 graden adembenemend zeezicht
terwijl u zit te eten of drinken op de 196m2 terrassen of
balkons, wat kunt u nog meer wensen...?
De woning bestaat uit 2 complete huizen verbonden door een
balkon bij de hoofdingang en een lager gelegen passage.
Gebouwd in 2004 is deze woning ideaal voor permanente
bewoning of als vakantiewoning voor grote families.
Een van de twee gebouwen is iets groter dan de andere, deze
heeft op de begane grond een slaapkamer, een douche, een
ruime woon/eetkamer een aparte keuken met een
ontbijthoekje, enorme balkons met vele openslaande
tuindeuren die voor veel licht zorgen.
Op de bovenverdieping zijn de hoofdslaapkamer en een
kleinere slaapkamer, een volledig betegelde badkamer met een
ligbad en ook vele terrassen en balkons.
In de grotere woning is ook een souterrain met daarin een
slaapkamer/kantoor/sportruimte, vele opslagruimtes, een
badkamer en een ruime familiekamer met open haard.
Op de begane grond van de kleine woning vindt u een
slaapkamer, een douche, een mooie zonnekamer en een
open keuken/woonkamer.

Het souterrain bestaat uit 2 slaapkamers, een eetkamer, een
volledig betegelde badkamer met ligbad en een
opslagruimte.
Beide woningen zijn in heel goede
conditie en hebben koelkasten,
vriezers, wasmachines, drogers,
fornuizen, 2 olietanks van 1000
liter elk, open haarden in alle
familiekamers en een
irrigatiesysteem met nieuwe
pomp in 5 zones.
Het huis is op slechts 80m van
zee gelegen bij Stavros en op
slechts 800meter van het
dorpcentrum waar de
supermarkten en locale
taveernes zijn.
Een werkelijk
verbazingwekkend huis
op een droomlocatie!
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Volledig uitgeruste keuken
Witgoed
Ingebouwde garderobekasten
Centrale verwarming
Zonnepanelen
Open haard (x4)
Boilerhuis
Noodvoorziening warm water
Bedrading voor airconditioning
Plafondventilatoren
Watertank
Aluminium luiken en ramen
met dubbel glas
Horren
Dakterras
Buitenkranen
Satelliet TV
Kavel ommuurd
Aangelegde tuin
Irrigatiesysteem
Telefoon en internet
Extra opslagruimte

