
CHARMANTE 

GERENOVEERDE WONING 
MET 3 SLAAPKAMERS 

MET GASTENVERBLIJF IN 
VOUVES 

 
 

 
VRAAGPRIJS: 

€205,000 
 

REF: 
YHOC-103 



WOONOPPERVLAKTE: 165m2 

KAVELGROOTE: 362m2 

 

Mooi gerenoveerd dorpshuis met apart gastenverblijf te 

koop in het landelijke dorpje Vouves. 

 

De woning is in 2001 aangekocht en volledig 

gerenoveerd. Het is smaakvol vernieuwd met behoud van 

zoveel mogelijk originele kenmerken en het bestaat uit 2 

aparte gebouwen. 

 

INTERIEUR: 

 

Een grote betonnen oprit – gedeeld met de buren – leidt naar de 

hoofdingang van de woning. 

 

Het hoofdhuis is “ondersteboven” met de slaapkamers op de 

begane grond en de woonkamer/keuken op de eerste 

verdieping. 

 

Deze 2 verdiepingen zijn verbonden met zowel een interne als 

een externe trap. 

 

De toegangsdeur opent naar de grote slaapkamer. De 

hoofdslaapkamer heeft een aangrenzende badkamer voorzien 

van een hoekligbad en mozaïektegels. Er zijn balkenplafonds, 

stenen nissen en zelfs een open haard. De stenen vloeren zijn 

origineel en er is een kleine werkplaats (die als inloopkast kan 

worden gebruikt) met de wasmachine en wat gereedschap. Een 

witmetalen wenteltrap leidt naar de bovenste verdieping en een 

gebogen deur opent naar de tweede slaapkamer met 2 kasten, 

een eenpersoonsbed, een kleine wastafel en toegang tot de 

binnenplaats. 

 

De bovenste verdieping bestaat uit de keuken en de eet-

/woonkamer. Deze ruimte heeft hoge plafonds met houten 

balken, houten vloeren en veel ramen waardoor de ruimte licht 

en helder is. De U-vormige volledig uitgeruste, lichtgekleurde 

keuken is comfortabel en heeft een gasfornuis en een 



vaatwasser. Een deur leidt naar het terras met tuinmeubilair, 

een open pergola en uitzicht op zee. Dit zou de perfecte plek 

zijn om buiten te leven en te eten. 

 

Het gastenverblijf is gescheiden van het hoofdgebouw en heeft 

2 ingangen. Het bestaat uit een keuken, een slaapgedeelte en 

een doucheruimte. Het is zeer charmant, met een stenen boog 

die de keuken van de slaapkamer scheidt, een plafond met 

houten balken, nissen en een oude broodoven. 

Veel ramen zorgen voor een constante lichtinval en in de 

wintermaanden wordt er gebruik gemaakt van een houtkachel. 

Het slaapgedeelte heeft twee eenpersoonsbedden en is iets 

verhoogd waardoor er opbergruimte onder de bedden ontstaat. 

 

EXTERIEUR: 

 

Het huis staat op een klein terrasvormig perceel met veel 

bloemen en een grote olijfboom die schaduw biedt in de tuin 

tijdens de zomermaanden. 

Een betonnen weg leidt naar de hoofdingang en de overdekte 

carport met rolgordijn. Vanaf daar opent een kleine poort naar 

de tuin. 

 

De gezellige geplaveide binnenplaats is privé; het is met zorg 

ingericht door de huidige eigenaar en het creëren van enkele 

effecten met mozaïektegels geeft extra kleur. Het omringt een 

1500 jaar oude olijfboom, een attractie op zich! Het biedt 

zithoeken en geeft toegang tot het gastenverblijf en één 

slaapkamer. 

Een betegelde trap leidt naar de woonkamer op de bovenste 

verdieping en het geweldige buitenterras. 

 

De blauw/witte kleuren geven het huis een traditioneel typisch 

Grieks gevoel en laten je het lokale leven ervaren. Het huis is 

volledig uitgerust en gemeubileerd, klaar om in te trekken. 

 

 

 

 



DE OMGEVING: 

 

De woning is gelegen in het traditionele Kretenzische dorp 

Vouves, op slechts 12 minuten rijden van het vissersdorp en de 

stranden van Kolimbari met zijn vele voorzieningen, waaronder 

een bank, postkantoor, dokter, tandarts, supermarkt, bakker, 

slager, lokale markt, tavernes en cafetaria's. 

 

Er is een taverne op 2 minuten wandelen van de accommodatie 

die tijdens de zomermaanden geopend is. In het dorp Vouves 

bevindt zich ook de trekpleister, de beroemde oude olijfboom 

van 3.500 jaar oud, en het kleine plaatselijke museum ernaast. 

 

Het strand van Kolymbari strekt zich helemaal uit tot Tavronitis 

en is erg rustig. 

 

Het historische stadscentrum van Chania ligt op slechts 

25 minuten rijden, terwijl de luchthaven van Chania op 

50 minuten rijden ligt. 

 

Een heerlijk huis op een zeer rustige locatie en toch niet 

ver van een grotere stad. 

 

INCLUSIEF: 

 

• Zonnepaneel op beide gebouwen 

• Volledig ingerichte keuken 

• Noodverwarmer warm water 

• Vaste telefoon en internet 

• Balkenplafonds 

• Reserve watertank 

• Buitenkranen 

• Blauwe houten kozijnen en luiken 

• Vrijstaande kasten 

• Volledig gemeubileerd 

• 2 Houtkachels 

• Overdekte carport 
 


