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VRAAGPRIJS  

€195,000         
 
  
REF:  
YHOC-019 



  WOONOPPERVLAKTE: 329m² 
KAVELGROOTE: 138m²  
 

Ruime, stenen villa met twee slaapkamers te koop in het 

traditionele dorp Loutraki. Slechts 4 km van het strand van 

Gerani en een klein eindje rijden van zowel Platanias als 

Maleme. 

 

Het pand werd gebouwd in 2010 en ligt op een verhoogde plek in 

het hart van het dorp, in een serene omgeving. 

 

Het gebouw bestaat eigenlijk uit 2 woningen, de ene met 2 

slaapkamers, keuken, badkamer en woonkamer, evenals de 

overdekte garage en een grote berging op de begane grond. Het 

tweede pand is gebouwd op de bovenste verdieping en heeft een 

slaapkamer, badkamer, keuken, woonkamer en een kleine tuin. 

 

Er is een mogelijkheid om beide woningen samen te kopen en ze 

samen te voegen tot één groter huis met 3 slaapkamers. Beide 

woningen hebben een eigen ingang. 

 

INTERIEUR 

 

Een paar treden leiden naar de hoofdingang op de eerste 

verdieping, die uitkomt op de ruime woon / eetkamer. 

 

De comfortabele woonkamer is voorzien van een hoekhaard, 

plafonds met houten balken en een mooie boog die de woonkamer 

scheidt van de keuken / eetkamer. Patio deuren geven toegang 

tot het betegelde balkon beveiligd met stenen muren. 

 

De lange en comfortabele keuken is voorzien van een dubbele 

spoelbak, veel lichtgekleurde houten kasten en is ruim genoeg om 

een eettafel en stoelen te plaatsen. 

 



Links van de hoofdingang bevinden zich de familiebadkamer en de 

twee tweepersoonsslaapkamers tegenover elkaar. 

 

Beide grote en lichte slaapkamers zijn voorzien van kamerhoge 

kleerkasten die veel opslagruimte bieden. 

 

De hoofdslaapkamer heeft openslaande deuren naar een betegeld 

en ommuurd balkon. 

 

Tussen de twee slaapkamers bevindt zich een bruine en 

crèmekleurige ruime badkamer met ligbad en tevens voldoende 

ruimte voor een wasmachine. 

 

Het huis heeft overal prachtige plafonds met houten balken. 

 

EXTERIEUR 

 

Een grote, indrukwekkende stenen boog geeft toegang tot de 

binnenplaats en de overdekte garage. Er is voldoende ruimte in de 

tuin om minimaal 3 auto's te parkeren. De berging van 20m2 

gelegen onder het balkon bevindt zich op de begane grond. 

 

Als u naar de achterkant van het pand loopt, vindt u de tuin die 

klaar is om een privézwembad te huisvesten en die momenteel bij 

het kleine huis op de bovenste verdieping hoort. 

 

De woning is gelegen in het hart van het dorp en is omgeven door 

andere huizen. Veel balkons bieden ruimte om buiten te leven. 

 

DE OMGEVING 

 

Loutraki is een zeer authentiek en vredig Kretenzisch dorp in het 

binnenland van Gerani, op slechts 4 km van de lange stranden 

van Gerani en Maleme. 

 

Het dorp heeft twee kafeneons. Een bakker levert dagelijks vers 

brood aan het dorp. 



 

Voorzieningen zoals slager, bakker, geldautomaat, apotheek, 

benzinestation en meer zijn te vinden in het nabijgelegen dorp 

Kato Gerani en nog veel meer in het levendige dorp Platanias. 

 

Een mooi en ruim stenen huis in een traditioneel dorp. 

Ideaal voor wie op zoek is naar het authentieke en 

ongerepte Kreta, maar niet ver van voorzieningen! 

 


