
PRACHTIGE 3 

SLAAPKAMER VILLA MET 
PRIVÉ ZWEMBAD EN 

PRACHTIG UITZICHT IN 
TAVRONITIS 

 

 
 

 
VRAAGPRIJS: 
€299,000 

 
REF: 
YHOC-148 



WOONOPPERVLAKTE:100m2 

KAVELGROOTE: 500m2 

 

Mooie woning met drie slaapkamers en privé zwembad en 

een prachtig uitzicht te koop in Tavronitis. 

 

Dit pand is gebouwd in 2005 en ligt op een werkelijk 

bevoorrechte locatie op de heuvel met uitzicht op Tavronitis. Het 

uitzicht vanuit dit huis is spectaculair met een panoramisch 

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

 

INTERIEUR 

 

Dit is een “omgekeerde” woning, met het woongedeelte op de 

bovenste verdieping om optimaal te kunnen genieten van het 

uitzicht. 

 

Een gesloten en overdekte kleine veranda beschermt de 

hoofdingang. De begane grond bestaat uit 3 slaapkamers met 

elk een balkon en 2 badkamers. Eén slaapkamer (op het 

noorden) is voorzien van een dubbele vrijstaande kledingkast. 

De hoofdslaapkamer heeft een aangrenzende doucheruimte met 

een betegelde douche van muur tot muur, een kledingkast met 

4 deuren van vloer tot plafond en een openslaande deur naar 

het zwembad. 

De grote gemeenschappelijke badkamer herbergt de 

wasmachine en heeft een ligbad van volledige lengte. 

 

Betegelde treden leiden naar de bovenste verdieping, bestaande 

uit een open woon/eetkamer/keuken met 2 openslaande deuren 

naar de ruime overdekte veranda. 

De keukenhoek in U-vorm is voorzien van 2 

koelkasten/diepvriezers (nieuw) en er is ook een apart toilet op 

deze verdieping. 

 

De woonkamer is uitgebreid met een overdekte balkonkamer 

met glazen schuiframen 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 uitzicht, de 

vrede en de rust. 

 

EXTERIEUR 

 

Een ijzeren poort geeft toegang tot het perceel en de privé 

parkeerplaats. Het pand biedt uitstekende buitenruimtes. Er zijn 

tal van terrassen en balkons en het grootste deel van het 

buitengebied is geplaveid. De kleine tuin is rijk aan struiken en 

veel bloempotten en een paar fruitbomen (citroen, sinaasappel, 

pompelmoes, mandarijn en abrikoos). Een stenen pad slingert 

rond het huis naar het zwembad en er is een bamboe hek 

geplaatst voor meer privacy. Open pergola's met kleurrijke 

bougainvilles zorgen voor een extra vleugje kleur. 

 

Het betegelde ovale zwembad is omgeven met stenen 

bestrating om ligbedden en parasols te plaatsen om van de zon 

te genieten. 

 

Aan de zijkant van de woning bevindt zich een ketelhuis. 

 

DE OMGEVING 

 

De woning is gelegen op loopafstand van de vele voorzieningen 

in het dorp, lokale bus route en het 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 

 

• Dubbele beglazing en luiken 

• Horren op sommige ramen 

• Plafond ventilators 

• Centrale verwarming op stookolie en 

ketelhuis 

• Telefoon en internet 

• Volledig ingerichte keuken inclusief 

elektrische apparaten 

• Zonnepaneel 

• Stenen BBQ 

• Op maat gemaakte kledingkasten 

• Elektrische noodverwarmer warm water 

• Sommige meubels inbegrepen 

• Extra houten schuur voor opslag 

• Privé parking 

• Ommuurde en omheinde tuin 

 


