
2 PRACHTIGE STENEN 

VILLA'S MET MOOIE 
TUINEN IN NIPPOS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
VRAAGPRIJS: 

€390,000 
 

REF: 

YHOC-1003 



WOONOPPERVLAKTE: 100m2 + 120m2 

KAVELGROOTE: 1993m2 

 

Dit zijn twee prachtige traditionele eigendommen in 

Nippos. Ze zijn volledig en smaakvol gerenoveerd door de 

huidige eigenaren. 

 

Ze liggen in een idyllische en rustige omgeving en hebben 

een fantastisch uitzicht op de bergen en het platteland. 

 

De villa's bevinden zich in ruime, mooie, gelaagde tuinen 

- met een grote verscheidenheid aan fruit- en olijfbomen. 

Er is voldoende ruimte om, indien gewenst, een 

privézwembad toe te voegen. 

 

De twee vrijstaande huizen zijn liefdevol gerenoveerd om 2 

woningen met veel karakter en charme te creëren. Traditioneel 

hout, steen en tegels versmelten met elkaar en maken de 

huizen één met hun natuurlijke omgeving. Volwassen bomen en 

tuinen dragen bij aan deze vredige sfeer. 

 

INTERIEUR 

 

HUIS 1 

 

De ingang is via dubbele sets deuren die leiden van een groot 

terras naar een ingerichte keuken en eetkamer met een 

keramische tegelvloer. De originele open haard en broodoven 

zijn bewaard gebleven en de nieuw ingerichte keuken (voorzien 

van alle apparatuur) heeft een zeer aangename landelijke stijl. 

 

Een ruime hal creëert een aparte eethoek en een originele 

stenen boog leidt van hier naar een verdere nuttige bijkeuken 

en berging met een deur naar de garderobe, toilet en 

badmeubel. 

 

Een deur vanuit de eetkamer leidt naar een grote, comfortabele 

zithoek met keramische tegelvloer en een houtkachel. Er is een 



deur aan de zijkant - met treden die naar een hoger terras 

leiden. 

 

Vanaf hier is er een grote tweepersoonsslaapkamer met een 

tegelvloer en een houten plafond. Een deur vanuit deze 

slaapkamer leidt naar nog een tweepersoonsslaapkamer met 

grote doucheruimte, toilet en badmeubel. 

 

Vanuit deze kamer is er ook toegang tot een groot, mooi 

zijterras met een externe wenteltrap die terug naar de tuinen en 

terrassen leidt. 

 

HUIS 2 

 

Dit is een stenen woning - met een zichtbare stenen afwerking. 

 

Binnenkomend vanaf een breed terras aan de voorzijde in de hal 

met zijn kenmerkende stenen muren, opbergkast en wenteltrap 

en met aan de linkerkant een opnieuw ingerichte keuken in 

kombuisstijl, voorzien van alle apparatuur. 

 

Ook op de begane grond is er een ruime en luchtige zitkamer 

met een houtkachel. Als alternatief kan deze ook als extra 

slaapkamer worden gebruikt. 

 

Aan de rechterkant van de inkom is er een mooie badkamer met 

kenmerkende stenen muren, een ligbad, wastafel en een aparte 

douche en toilet. 

 

Op de bovenverdieping is er een ruime mezzanine met een 

houten vloer - die nu dienst doet als zitkamer. 

 

Vanaf hier is er een balkon met prachtig uitzicht op de Witte 

Bergen. Op deze bovenverdieping is er ook een garderobe met 

toilet en wastafel. De hoofdslaapkamer is zeer ruim en heeft 

houten balken aan het plafond en een houten vloer.  

 

EXTERIEUR 

 



De huizen zijn gelegen in een rustige, verhoogde, omgeving, 

afgelegen van de baan, tussen veel volwassen bomen, 

waaronder olijf-, sinaasappel-, citroen-, mandarijn-, vijgen-, 

pompelmoes-, walnoot- en granaatappel. 

 

De ruime tuinen bieden voldoende ruimte voor een 

privézwembad en de villa heeft een eigen oprit met voldoende 

parkeergelegenheid plus voetgangerstoegang tot de achterzijde 

van het pand. 

 

Er is een oude waterput op het voorterras en een origineel 

'druiventrappen' bad - samen met een apart stenen gebouw dat 

momenteel gebruikt wordt als houtopslag. Dit heeft een met 

pergola overdekt terras erboven op en er zijn ook aantrekkelijke 

terrassen gecreëerd om buiten te zitten. 

 

Het perceel staat bekend als 'Mouros' - een bijzondere plek met 

een uitzonderlijk panoramisch uitzicht over de vallei en de Witte 

Bergen. 

 

DE OMGEVING 

 

Gelegen op een idyllische en verhoogde locatie met prachtig 

uitzicht op de bergen, is dit een prachtig pand in het dorp 

Nippos Apokoronas. 

 

Nippos is een gezellig dorp met eigen tavernes en ligt 

vlakbij het grotere, levendige dorp Vrisses met al zijn 

voorzieningen. Chania, Rethymno en Georgioupolis liggen 

allemaal op korte rijafstand. 

 

 

   

   

 



INCLUSIEF 

 

• Airco in hoofdslaapkamer 

• 2 x nieuw ingerichte keukens met inbouwapparatuur 

• 2 x nieuwe houtkachels met verlengde afvoerbuizen 

• Cosmote telefoon en internet 

• Op maat gemaakte kledingkasten 

• Dubbel zonnepaneel en watertank 

• Aluminium deuren en ramen met horren en rolluiken 

• Volgroeide tuinen en mooie paden 

• Veel buitenterrassen en eetgedeeltes 

• Externe en interne opslagruimte 

• Privé oprit en parkeerplaats 

• Volledig ommuurd en omheind perceel 

 

 


