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SLAAPKAMERS EN  

SINAASAPPELBOOMGAARD 

IN NERATZIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

VRAAGPRIJS: 
€180,000 
 

REF: 

YHOC-154 



WOONOPPERVLAKTE: 87,11m2 

KAVELGROOTE: 1,010m2 

 

Mooie vrijstaande gelijkvloerse woning met twee 

slaapkamers te koop nabij het dorp Voukolies. Dit 

eigendom is ideaal om het hele jaar door te wonen, is 

volledig uitgerust en klaar om in te trekken. 

 

Gebouwd in 2007, met aangelegde tuin, comfortabele zithoeken 

buiten en een eigen olijfgaard, voldoet deze woning aan veel 

eisen. 

 

INTERIEUR 

 

U komt de woning binnen in een kleine hal met rechts de ruime 

woonkeuken. De keuken is volledig uitgerust en is gescheiden 

van de andere kamers. Veel kastjes zorgen voor nuttige ruimte 

en de donkere kleur past perfect bij het witte werkblad. Het 

balkenplafond geeft het een extra traditioneel tintje en een deur 

leidt naar de tuin. Er is voldoende ruimte om een eettafel en 

stoelen te plaatsen. 

 

Voorbij de keuken is de lichte en luchtige woonkamer met veel 

ramen waardoor het licht naar binnen stroomt. Een muur is 

volledig bekleed met steen en heeft een stenen open haard voor 

de koude winterdagen. Een openslaande deur leidt naar het 

overdekte gewelfde terras aan de achterkant, voorzien van 

tuinmeubilair. 

 

Tegenover de keuken bevindt zich de handige wasplaats/ 

berging. 

 

Een kleine hal leidt naar de 2 weepersoonsslaapkamers, elk 

voorzien van een patiodeur en kamerhoge kledingkasten. De 

hoofdslaapkamer heeft een aangrenzende badkamer met een 

ligbad over de volledige lengte en een trap naar de achtertuin. 

De andere (kleinere) kamer ligt op het westen en daar tussenin 

bevindt zich de gemeenschappelijke doucheruimte voorzien van 

een douche met glazen cabine. 



 

Het pand is uitgerust met airconditioning, centrale verwarming 

op stookolie en een open haard en kan gemakkelijk worden 

gebruikt voor permanente bewoning. 

 

EXTERIEUR 

 

Een geasfalteerde oprit leidt naar de parkeerplaats met een 

ijzeren hek, en naar de tuin. 

 

Het huis is gebouwd van baksteen in combinatie met enkele met 

stenen beklede muren en een stenen schoorsteen. Een grote 

binnenplaats van gestempeld beton ligt op het zuiden en de tuin 

loopt om het pand heen. Het ketelhuis is aangebouwd aan de 

achterzijde van de woning en heeft tevens nog wat extra 

bergruimte. Het oostelijke deel van het perceel (de achtertuin) 

is in wezen wat lager, heeft een paar sinaasappelbomen en is 

grotendeels voorzien van kiezelstenen voor eenvoudig 

onderhoud. 

 

Het gehele perceel is ommuurd, omheind en beveiligd met 

leuningen. Twee treden leiden van het overdekte achterterras 

naar de tuin. De stenen overdekte ruimte is de perfecte plek om 

vele maanden per jaar buiten te leven. 

Het pand biedt uitstekende buitenruimtes, zowel schaduwrijk als 

zonnig, afhankelijk van het tijdstip van de dag. 

 

Daarnaast komt het met een aangrenzend bouwperceel van 

ongeveer 500m2, beplant met volwassen sinaasappelbomen. Dit 

kan worden behouden als een sinaasappelboomgaard of men 

kan er een huis/ opslag/ garage/ zwembad en BBQ 

etc…bouwen. De opties zijn talrijk. 

 

DE OMGEVING 

 

De woning is gelegen op ongeveer 2,5 km van de vele 

voorzieningen in het dorp Voukolies, waaronder supermarkten, 

bank, bakker, apotheek, tavernes en cafés. Er is een 

gemakkelijke toegang tot de nationale snelweg vanwaar de 



historische stad Chania op slechts 20 minuten rijden ligt en de 

luchthaven op 45 minuten. 

 

Op nog geen 10 minuten rijden ligt het dorpje Tavronitis met 

zijn fijne kiezelstrand, dat onderdeel is van het uitgestrekte 

strand dat loopt van Kolimbari tot Chania. In de buurt van het 

strand zijn er een paar tavernes en restaurants, terwijl in het 

dorp veel voorzieningen te vinden zijn, waaronder winkels, 

tavernes, cafés, bakker en slager. Voukolies en Tavronitis zijn 

actieve, werkende dorpen die in de winter niet sluiten. Ze 

hebben het hele jaar door alle voorzieningen en faciliteiten. 

 

EEN GEWELDIG EIGENDOM, GEMAKKELIJK TE 

ONDERHOUDEN EN KLAAR OM IN TE TREKKEN - MIS HET 

NIET!!! 

 

 

 

INCLUSIEF 

 

• Zonnepaneel 

• 4 omkeerbare airconditioning units 

• Volledig uitgeruste keuken 

• Stenen open haard 

• Internetverbinding 

• Elektrische apparaten 

• Ingebouwde kasten 

• Eigen parkeerplaats 

• Centrale verwarming & ketelhuis 

• Extra opbergruimte 

• Bruine aluminium luiken 

• Dubbele beglazing, sommige met 

horren 

• Elektrische noodverwarmer warm 

water 

• Ommuurd eigendom 

• Aangelegde tuinen 

• Meubilair bespreekbaar 


