
PRACHTIGE 3 

SLAAPKAMER VILLA MET 
PRIVÉZWEMBAD EN 

PRACHTIG UITZICHT 
GELEGEN IN  

KOKKINO CHORIO 

 
 

 
VRAAGPRIJS: 
€450,000 

 
REF: 
YHOC-149 



WOONOPPERVLAKTE: 118m2 

KAVELGROOTE: 647m2 

 

Deze mooie villa met 3 slaapkamers is gelegen aan de 

rand van Kokkino Horio, met uitzicht op de baai van 

Souda. 

 

Het panoramische uitzicht op de zee en bergen is 

absoluut adembenemend. Prachtig afgewerkt in 

Kretenzisch wit en blauw is deze aantrekkelijke villa 

gelegen op een volwassen privéperceel en beschikt over 

een privé zwembad. De villa heeft tevens een volledige 

vergunning voor vakantieverhuur. 

 

INTERIEUR 

 

Deze villa, opgeleverd in 2001, is uniek in ontwerp, stijl en 

afwerking en is buitengewoon goed onderhouden. Het heeft 

overal een heerlijk traditioneel gevoel met houten gewelfde 

plafonds, bogen, aantrekkelijk blauw houtwerk en ingebouwde 

zitjes. 

 

De hoofdingang bevindt zich aan de achterkant van het huis en 

komt uit in de open woon/eetkamer/keuken. 

 

De begane grond heeft een zeer ruime woonkamer met 

openslaande deuren naar de voor- en achter terrassen en de 

tuin. De keuken is volledig uitgerust met alle apparatuur en 

mooi afgewerkt in traditionele blauwe houten kasten. Deze 

kamer heeft een enorm gewelfd houten plafond en veel 

natuurlijk licht. Ook op deze verdieping zijn 2 tweepersoons 

slaapkamers beide met eigen balkon en volledige kleerkasten 

die zich uitstrekken over de hele muur, alsook een ruime 

blauw/witte badkamer (recent vernieuwd) met ligbad en een 

handdoekenrek. Er zijn voldoende kasten en interne 

opbergruimtes/wasruimte. 

 

Een betegelde trap leidt naar de bovenverdieping die uitsluitend 

bestaat uit de ruime hoofdslaapkamer met eigen balkon en 



openslaande deuren naar het bovenste zonneterras, die beide 

genieten van het meest geweldige panoramische uitzicht over 

de omgeving. Hoge gewelfde houten plafonds geven de ruimte 

meer volume en 2 openslaande deuren maken de ruimte 

bijzonder licht en helder. 

 

De aangrenzende doucheruimte is voorzien van een recent 

vernieuwde blauwgekleurde douche, een bidet en een 

handdoekenrek. Er is ook een aparte toegang via een 

buitentrap. 

 

Een groot overdekt terras biedt een prachtig vrij uitzicht op de 

bergen en de zee, rechtstreeks naar de baai van Souda. 

 

EXTERIEUR 

 

Het perceel rondom de villa is volledig geplaveid, de heerlijke 

achtertuin is gemakkelijk te onderhouden en beschikt over een 

rotstuin, wijnranken en een kleine olijfgaard. Er is een scala aan 

terrassen en zitplaatsen en natuurlijk het zwembad, omgeven 

door een houten vlonder, en glazen balustrades om van het 

uitzicht te genieten. Het zwembad is betegeld met 

mozaïektegels en heeft een buitendouche. 

 

De olijfgaard achter het huis is een oase van kalmte, de perfecte 

plek om tot rust te komen, carpe diem. 

 

De villa is gelegen aan het einde van een zeer rustige weg en 

heeft dubbele poorten bij de ingang en parkeergelegenheid voor 

2 auto's. Het perceel is omgeven door traditionele stenen 

muren. 

 

Er zijn twee handige bergingen voorzien, één met de boiler en 

één met de olietank. 

 

Op het perceel staan 8 olijfbomen, een citroen- en een 

vijgenboom. 

 

DE OMGEVING 



 

De woningen zijn rustig gelegen op slechts 1,4 km van het 

populaire dorp Plaka, in de gemeente Apokoronas. 

Het dorp Kokkino Chorio heeft een paar minimarkten en een 

goede taverne/café die tijdens de zomermaanden geopend is. 

Plaka biedt meer voorzieningen en blijft meestal het hele jaar 

open, met een aantal restaurants/cafés, een paar minimarkten, 

een ijzerhandel, benzinestation, kapper en een bloemenwinkel. 

 

De populaire badplaats Almerida met zijn mooie 

zandstranden en jachthaven ligt op slechts een klein 

eindje rijden en is in de zomer erg levendig met een groot 

aantal restaurants en cafés aan het strand, minimarkten, 

bakker, apotheek, watersporten en nog veel meer. 

 

INCLUSIEF 

 

• Alle meubels en apparatuur 

• Volledig ingerichte keuken met inbouwapparatuur inclusief 

vaatwasser 

• Airconditioning units in alle kamers 

• Centrale Verwarming / boiler ruimte 

• Elektrische noodverwarmer warm water 

• Plafond ventilatoren overal 

• Houten blauwe deuren, ramen en luiken, waarvan sommige 

met horren 

• OTE vaste telefoon en breedband internet 

• Volledige vergunning voor vakantieverhuur (EOT) 

• Zonnepaneel en reservewatertanks 

• Inbouwkasten en interne opbergruimte 

• Balken gewelfde plafonds 

• Privétuin en olijfbomen 

• Externe bergingen, technische ruimte zwembad en 

stookruimte 

• Privézwembad van 30m2 

• BBQ 

• Aangelegde tuinen met irrigatiesysteem 

• Stenen ommuurd en veilig omheind perceel 

• Dorpsplein, taverne en minimarkt op loopafstand 


