
MOOIE VILLA MET 4 

SLAAPKAMERS NAAST 
HET STRAND IN 

RAPANIANA 

 
 

 
 
 
 

 
VRAAGPRIJS: 

€350,000 
 

REF: 
YHOC-145 



WOONOPPERVLAKTE: 169m2 

KAVELGROOTE: 750m2 

 

Schitterende villa te koop, gelegen op loopafstand van 

het strand in Rapaniana, bestaande uit 2 afzonderlijke 

huizen, één op elke verdieping. 

 

INTERIEUR 

 

De villa is gebouwd op 2 niveaus met op elk niveau een aparte 

woning. Dit kan ideaal zijn als men in het ene huis wil wonen en 

het andere wil verhuren of om er één te gebruiken voor gasten, 

of voor 2 gezinnen! 

 

BEGANE GROND 

 

Bestaat uit een keuken, een woonkamer, een badkamer, 2 

slaapkamers en een ruime veranda. 

 

De entree is aan de achterzijde van de woning, via de serre. Dit 

is een uitbreiding van de woonkamer op het zuiden, volledig 

gemeubileerd, allemaal ingebouwd in glas waardoor het licht de 

kamer binnenkomt. Omliggende bomen zorgen voor schaduw 

tijdens de warme zomerdagen. 

 

Een deur leidt naar de belangrijkste leefruimte die bestaat uit 

een open woon-/ eetkamer en keuken. 

 

De keuken is volledig uitgerust en is voorzien van een 

plafondventilator en een omkeerbare airconditioning. 

 

Aan de rechterkant vindt u de twee tweepersoons slaapkamers 

en de wit/ blauw betegelde badkamer voorzien van een ligbad. 

Beide slaapkamers hebben een airconditioning unit. 

 

Vanuit de woonkamer opent een openslaande deur naar een 

gewelfde en overdekte, gemeubileerde veranda op het noorden, 

met prachtig uitzicht op de zee en de zonsondergang. Dit is de 



ideale plek om te genieten van uw ontbijt en diner, met uitzicht 

op de omliggende gebieden. 

 

BOVENSTE VERDIEPING 

 

Met stenen geplaveide buitentrappen leiden naar de bovenste 

verdieping, met balkons die zich rondom de hele verdieping 

wikkelen. 

 

De toegangsdeur komt uit in de moderne, U-vormige, grijs 

kleurige keuken voorzien van voldoende kasten, een 

vaatwasser, een gasfornuis en een wasmachine. 

 

De woonkamer is voorzien van een houtkachel en een gebogen 

deur opent naar een nieuw gecreëerde 

tweepersoonsslaapkamer. Er is een mogelijkheid om deze 

ruimte te gebruiken als slaapkamer of als woonruimte. 

 

Aan de rechterkant is de hoofdslaapkamer met 2 vrijstaande 

kasten en de ruime badkamer voorzien van een hoekbad. 

 

Vanuit de woonkamer opent een openslaande deur met horren 

naar een met stenen betegeld, overdekt balkon op het noorden 

met een prachtig uitzicht op zee en de zonsondergang. 

 

Op de begane grond is er een wasruimte met een wastafel, 

wasmachine, wasdroger en verwarmingselement. Onder de trap 

is er nog een extra berging. 

 

EXTERIEUR 

 

De tuin omsluit het huis. Het achterste deel van de tuin bestaat 

uit de eigenlijke moestuin en 2 schuren, een houten en een 

metalen met daarin het tuingereedschap. 

 

De moestuin zou de beste plek zijn om een zwembad te bouwen 

indien gewenst. 

 

Een deel van de tuin op het zuiden is omheind en er is een 



zithoek gecreëerd, goed beschermd tegen de noordenwind door 

volwassen bomen en struiken waardoor een groene 

schaduwrijke hoek aan de achterkant ontstaat. 

 

Het gehele perceel is ommuurd en omheind. Een grote oprit 

leidt naar de achterzijde waar voldoende parkeergelegenheid is. 

De voorkant van het perceel is terrasvormig en er zijn 

bloemperken gecreëerd, klaar om te planten. 

 

Er is wat werk om het op een tuin te laten lijken, aangezien de 

eigenaren geen echte tuin hebben aangelegd. 

 

DE OMGEVING 

 

Gelegen op slechts een paar minuten lopen van het strand, 

geniet deze villa van een ideale locatie. 

 

Het dorp Rapaniana is een klein traditioneel dorp aan de 

noordkust van Kreta. Er zijn een paar restaurants en een 

minimarkt in de buurt van de hoofdweg. 

 

Voor meer voorzieningen is het grotere dorp Tavronitis een 

korte 5 minuten rijden en biedt het minimarkten, een bakker, 

een apotheek, restaurants en cafés, een dokter en een 

pathologisch laboratorium. 

 

De grotere vissersplaats Kolymbari ligt op 7 minuten rijden en 

heeft nog veel meer voorzieningen, waaronder een postkantoor, 

school, boekwinkels en hotels, een dokter en een bank. 

 

Deze woning is ideaal om het hele jaar door te wonen of 

als perfect familievakantiehuis. 

 

INCLUSIEF: 

 

• Zonnepaneel 

• 6 x airconditioning units 

• Buitenkranen 

• 2 volledig uitgeruste keukens 



• Elektrische apparaten 

• Kasten 

• Extra bergingen 

• Houtkachel 

• Plafond ventilatoren op de begane grond 

• Telefoon-/ internetverbinding 

• Witte aluminium deuren en luiken 

• Dubbele beglazing met horren 

• Elektrische noodverwarmer warm water 

• Ommuurd pand 

• Automatisch bewateringssysteem 

• Parkeerplaats 

• De meeste meubels inbegrepen 

 


