
BUNGALOW MET 2 

SLAAPKAMERS EN 
GEWELDIG UITZICHT IN 

TAVRONITIS 
 

 

 

 

 

 

 

                     VRAAGPRIJS  

€185,000        
REF:  
YHOC-068 



  WOONOPPERVLAKTE: 80m² 
KAVELGROOTE: 336m²  

 

Mooie gelijkvloerse woning met twee slaapkamers en een 

prachtig uitzicht te koop in Tavronitis. 

 

Dit pand is gebouwd in 2006 en ligt op een werkelijk 

bevoorrechte locatie op de heuvel met uitzicht op 

Tavronitis.  

 

Het zicht vanuit dit huis is prachtig met een panoramisch 

uitzicht op de zee, het platteland en de Witte Bergen. 

 

INTERIEUR 

 

De hoofdingang komt direct uit op een open woon-/eetkamer met 

aan de linkerkant een volledig uitgeruste U-vormige keuken, 

inclusief vaatwasser en alle elektrische apparaten. Er is veel 

opbergruimte in de keuken met veel kasten en genoeg ruimte om 

een eettafel te plaatsen. 

 

Het woongedeelte is comfortabel en licht en is voorzien van een 

houtkachel. Veel ramen laten het licht door de hele kamer 

stromen. Een schuifpui opent naar een overdekt en gewelfd terras 

op het oosten. 

 

 Deze patio is uitgerust met tuinmeubilair en is de ideale plaats 

om buiten te leven, met uitzicht op de olijfgaarden, de zee en de 

Witte Bergen - de perfecte plek om ontspannende momenten door 

te brengen en te genieten van het adembenemende uitzicht, de 

rust en de kalmte. 

 

Het wordt beschermd tegen de elementen van de natuur door 

transparante windschermen die naar eigen behoeften open of 

gesloten kunnen worden. 

 



Nog steeds op dezelfde verdieping zijn er 2 slaapkamers en 2 

doucheruimtes. Een van de doucheruimtes is volledig gerenoveerd 

waardoor deze een modernere uitstraling heeft met een 

inloopdouche, terwijl de tweede badkamer is omgebouwd tot 

wasruimte met de (nieuwe) wasmachine en droger. 

 

De 2 tweepersoons slaapkamers zijn elk voorzien van elektrische 

verwarming, een kamerhoge kledingkast en een openslaande deur 

naar een open pergola en terras. 

 

Deze woning is volledig uitgerust om het hele jaar door te wonen, 

maar kan ook perfect zijn voor verhuur. 

 

EXTERIEUR 

 

Het pand biedt uitstekende buitenruimtes. Er zijn tal van terrassen 

en balkons met een afgeschermde tuin. 

 

De privé parkeerplaats naast de toegangsdeur is bedekt met een 

kleurrijke bougainville. Achter de parkeerplaats is de jacuzzi, de 

stenen BBQ en een overdekte ruimte voor het opslaan van het 

hout voor de houtkachel. 

 

Achter in de tuin staat een houten schuur met wat gereedschap en 

een mountainbike. 

 

In de tuin aan de rechterkant van het huis zijn bloembedden 

gebouwd en verhoogd, die kunnen worden verwijderd als de 

nieuwe eigenaar ze niet wil. 

 

Het grootste deel van de tuin is verhard, gemakkelijk te 

onderhouden. 

 

Om te ontspannen en buiten te leven, zou het overdekte terras 

met mooie meubels en het panoramische uitzicht de perfecte plek 

zijn. 

 



DE OMGEVING 

 

De woning is gelegen op loopafstand van de vele voorzieningen in 

het dorp, lokale bus route en strand. Er is een gemakkelijke 

toegang tot de nationale snelweg - vanaf daar is het slechts 25 

minuten rijden naar Chania. Het uitzicht vanuit dit huis is 

spectaculair - panoramisch uitzicht op de zee, het platteland en de 

Witte Bergen. 

 

Het lange kiezelstrand dat zich uitstrekt van Kolymbari in het 

westen tot Chania in het oosten is ideaal om te zwemmen, vooral 

op rustige dagen. In de buurt van het strand zijn er een paar 

tavernes en restaurants, en andere winkels, tavernes en cafés zijn 

te vinden in het dorp.  

 

Tavronitis is een actief, werkend dorp dat in de winter open 

blijft. 

 

EEN PRACHTIGE WONING OP EEN IDEALE LOCATIE EN MET 

PRACHTIG UITZICHT. MIS HET NIET!!! 

 

INCLUSIEF 

 

• Houten ramen en luiken met dubbele beglazing 

• Horren 

• Onder de vloer leidingen gelegd voor toekomstige cv-installatie 

• Volledig ingerichte keuken inclusief elektrische apparaten 

• Zonnepaneel  

• Elektrische kachels in de slaapkamers 

• Ingebouwde kamerhoge kasten 

• Houtkachel 

• Waterverwarmer 

• Volledig gemeubileerd 

• Extra schuur voor opslag 

• Privé parking 

• Stenen BBQ 

• Jacuzzi 


