
3 SLAAPKAMER 

GERENOVEERDE OUDE 
OERDERIJWONING MET 

NATUURSTENEN BOGEN 
IN VOULGARO 

 

 

 

 

VRAAGPRIJS 
€169,000     

 
REF:   
VOULGARO ILIOS 



  WOONOPPERVLAKTE: 187m²  
KAVELGROOTE:1.249m²  
 

Mooi gerenoveerde meer dan 130 jaar oude 

boerderijwoning met natuurstenen bogen te koop in het 

landelijke plaatsje Voulgaro. 

 

Het huis was ooit een grote boerderijwoning en is zeker 

meer dan 130 jaar oud. De renovatie is smaakvol 

uitgevoerd waarbij de originele details zoveel mogelijk 

behouden zijn. 

 

INTERIEUR: 

 

A betonnen pad leidt vanaf de weg naar een kleine binnenplaats 

en de voordeur van de woning. Een grote voordeur met melkglas 

biedt toegang tot de ruime woonkamer met houten 

balkenplafonds en nissen, voorzien van een houtkachel. De ruime 

eetkamer is licht via een natuurstenen boog toegankelijk. De 

keuken, die ooit een enorme schoorsteen was, is volledig voorzien 

van houten keukenkastjes, koelkast, gas- en elektrisch fornuis en 

een vaatwasser. 

 

Een houten trap gaat van de woonkamer naar de 

hoofdslaapkamer op de bovenverdieping. De ruime en luchtige 

slaapkamer heeft een houten vloer. Er staat een vrijstaande 

kledingkast en een elektrische verwarming. Drie ramen voorzien 

de kamer van veel licht. Er is veel ruimte om een badkamer te 

bouwen. Met een deur is het op het zuiden gerichte dakterras 

toegankelijk, van waar het zicht door de gehele Topoliakloof en de 

omliggende omgeving uitstrekt. Er is veel privacy. 

 

Een gebogen staldeur in de keuken biedt toegang tot een 

betegelde en ommuurde binnenplaats waar twee oude stallen 

plaats hebben gemaakt voor twee slaapkamers, waarvan één een 

natuurstenen boog heeft. Beide slaapkamers hebben een 



doucheruimte, TV, koelkast en telefoon en zijn daarmee 

zelfstandig te bewonen.  

 

BUITEN: 

 

De woning zelf staat op een kleine kavel. Tegenover de woning 

ligt een tweede stuk grond met veel fruitbomen en 27 olijfbomen, 

dat de huidige eigenaren van veel eigen fruit en olijfolie voorziet. 

Op de betegelde binnenplaats staat een gebouw dat voorziet in 

extra opslagruimte, een atelier en een doucheruimte. Naast de 

oude stal hebben de huidige eigenaren een waterelement 

gerestaureerd waar in vroegere tijden de ezels uit dronken.  

 

DE OMGEVING: 

 

Deze woning ligt op slechts 12 minuten rijden van het drukke 

stadje Kastellimet zijn voorzieningen,  tavernes en strand. Het 

dorp Voulgarobeschikt over een mini-supermarkt voor alledaagse 

benodigdheden, twee tavernes/cafés en tweetankstations. Het 

grotere en erg vriendelijke dorp Topolialigt op 5 minuten rijden en 

heeft een bakker, een taverneen een mini-supermarkt. Het dorp 

ligt tegen de heuvel dicht bij de Topoliakloof.Chania met zijn 

historisch centrum ligt op 40km en naar de luchthaven van Chania 

is het een uur rijden.  

 

Dit is een mooi huis op een erg rustige locatie en toch niet 

te ver van een grotere plaats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCLUSIEF: 

 

• Zonnepaneel 

• Volledig toegeruste keuken 

• Satelliet TV 

• Witgoed 

• Horren 

• Noodvoorziening warm water 

• Telefoon en internet 

• Dakterras 

• Houten balkenplafond in de 

lounge 

• Houtkachel 

• Elektrische boilers 

• Reserve watertank 

• Buitenkranen 

• Houten kozijnen en luiken 

• Extra opslagruimte 

• Vrijstaande kledingkasten 

•     Volledig ingericht 

• Houtkachel 

•     Sanitaire voorzieningen voor 

toekomstige installatie van de 

badkamer in het hoofdgebouw 

 
 


