
PRACHTIGE 3 

SLAAPKAMER 
BUNGALOW MET MOOI 

UITZICHT IN HET HART 
VAN BOVEN GERANI 

 
 

 
 

 
VRAAGPRIJS: 
€250,000 

 
REF: 
YHOC-137 



WOONOPPERVLAKTE: 119m2 

KAVELGROOTE: 667m2 

 

Goed gebouwde, moderne gelijkvloerse villa met 3 

slaapkamers te koop. Gelegen aan de rand van het 

traditionele dorp Pano Gerani en goed uitgerust, kan deze 

woning worden gebruikt als een permanente thuis ver  

van huis of als een verhuur-/vakantievilla. 

 

Deze mooie, moderne bungalow, voltooid in 2005, is goed 

ingedeeld en biedt uitzicht op de zee, de bergen en het 

omliggende platteland. 

 

INTERIEUR 

 

De hoofdingang komt uit in de lichte en goed uitgeruste 

crèmekleurige keuken met een vaatwasser, een dubbele 

spoelbak en een kleine ontbijtbar. Een aangrenzende bijkeuken 

is een handige opbergruimte voor de keuken. 

 

Rechts van de keuken geeft een grote gewelfde opening 

toegang tot de ruime woon/eetkamer. Grote glazen 

schuifdeuren, veel ramen en lichtgekleurde tegels, zorgen voor 

een constante lichtstroom door het hele huis. In het midden van 

de muur is een ingebouwde open haard geplaatst die is 

aangesloten op de bestaande cv-installatie. Op deze manier 

wordt de warmte van het vuur effectief gebruikt voor het 

verwarmen van de hele woning via radiatoren die op de haard 

zijn aangesloten. 

De comfortabele zithoek is een trede hoger dan de woonkamer. 

 

Een andere gewelfde deur geeft toegang tot 3 slaapkamers en 2 

badkamers. Elke kamer is voorzien van een grote vrijstaande 

kledingkast en een openslaande deur naar een eigen balkon. De 

hoofdslaapkamer is zeer licht en heeft een prachtig uitzicht op 

de bergen. 

 

De grote badkamer is lila gekleurd, bevat de wasmachine en 

een ligbad van volledige lengte. De moderne doucheruimte is 



voorzien van mooie lichtgrijze tegels en een moderne glazen 

wastafel. 

 

Een souterrain van 25 m2 is een nuttige opslagplaats, die 

momenteel door de huidige eigenaar wordt gebruikt voor de 

kippen en de geiten. 

 

Er is een extra bouwtoeslag van 120m2 voor het geval men het 

pand in de toekomst zou willen uitbreiden. 

 

EXTERIEUR 

 

De toegang is geasfalteerd en parkeren is aan de zijkant van het 

huis. Vier treden onder een mooie stenen boog begroeid met 

een wijnstok leiden naar de voortuin. Een deel van de tuin is 

geplaveid en een deel heeft een gazon, gescheiden door een 

houten latwerk. Stenen muren en mooie bloemperken geven het 

een kleurrijk tintje. Buitenmeubilair is geïnstalleerd voor het 

buitenleven. Aan de achterkant van het huis is een klein 

geplaveid deel op het zuiden gericht met uitzicht op de bergen, 

misschien een perfecte ontbijthoek. 

 

Aan de zijkant van het huis leidt een verhard pad naar het 

achterste deel van de tuin die rijk is aan vegetatie en 

fruitbomen, waaronder 2 olijfbomen, een granaatappel, een 

cactusvijg, banaan, aloë vera en een moerbeiboom. 

 

De tuin wikkelt zich om het pand en het op het oosten gerichte 

deel van de tuin is nu een speeltuin voor de geiten. Dit gebied 

kan een weelderige tuin worden of de ideale plek voor een 

zwembad of jacuzzi. Het is vlak met gemakkelijke toegang en 

makkelijk om te bouwen. 

 

DE OMGEVING 

 

De woning is gelegen in Pano Gerani waar een taverne is, een 

dokterspraktijk, een politiebureau, minimarkt, kafenion en kerk. 

Het is slechts een paar minuten rijden naar Gerani en Platanias, 

met hun zandstranden en voorzieningen, waaronder artsen, 



banken, apothekers, supermarkten, bakkerijen, tavernes, enz… 

De woning ligt ook dicht bij de verbinding met de snelweg, van 

waar het slechts 20 minuten rijden is naar de stad Chania en 

slechts 35 minuten naar de luchthaven. 

 

Deze uitstekende villa heeft een unieke afwerking met overal 

moderne lijnen. De indeling werkt goed voor eigenaren, familie 

en vrienden om te ontspannen en te genieten van de rust. De 

woning is ideaal voor permanente bewoning of als 

vakantiewoning. 

 

Het dorp Kato Gerani (lagere Gerani) biedt allerlei voorzieningen 

zoals minimarkt, bakker, apotheek, tankstation, kapper etc… 

 

INCLUSIEF 

 

• Volledig ingerichte keuken (incl. vaatwasser) 

• Kasten 

• Reserve watertank 

• Privé parking 

• Kelder voor opslag 

• Open haard aangesloten op de cv-installatie 

• Witte aluminium luiken 

• Ramen met dubbele beglazing met enkele horren 

• Ommuurd pand 

• Aangelegde tuin 

• Zonnepanelen 

• Telefoon + internetverbinding 

• Sommige meubels inbegrepen 


