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Βίλλα Ασκύφου 
Η Βίλλα Ασκύφου βρίσκεται στο χωριό Γώνι Ασκύφου σε υψόμετρο 780 μέτρων.  

Βρίσκεται ακριβώς στην ίδια χιλιομετρική απόσταση και από τα Χανιά(45χλμ) και 
από το Ρέθυμνο(42χλμ). Το οροπέδιο είναι περιτριγυρισμένο από την οροσειρά 
"Λευκά Όρη".  

Με βάση την ιστορία και την παλαιότητα του σπιτιού, ανακαινίστηκε με φυσικά 
υλικά, πέτρα και ξύλο (κυπαρίσσι). Όλα τα έπιπλα είναι συλλεκτικά και μερικά από 
αυτά είναι του προηγούμενου αιώνα.  

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι ξύλινες σκάλες, οδηγούν στις επάνω σοφίτες, που 
είναι φτιαγμένες με καρφιά από πέταλα αλόγων, αλλά και το πετρόκτιστο τζακούζι 
της μιας σοφίτας.  

Το σπίτι μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 12 άτομα σε τρία διαφορετικά επίπεδα.  

Κάνετε μαγευτικές διακοπές στο οροπέδιο Ασκύφου, στην παραδοσιακή Βίλλα μας 
και ζήστε αξέχαστες στιγμές κοντά μας 
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Περιγραφή βίλλας Ασκύφου 
Περιγραφή εσωτερικού χώρου 
 

Το στοιχείο της καμάρας υπάρχει στο κοινόχρηστο χώρο στον οποίο υπάρχουν: μία 
τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια(nova) και ένα στερεοφωνικό συγκρότημα δίπλα 
στους πετρόκτιστους καναπέδες.  

Το τζάκι βρίσκεται στη μέση του χώρου και αριστερά του η τραπεζαρία αλλά και η 
είσοδος στην κουζίνα με όλα τα ηλεκτρικά είδη και τον πετρόκτιστο φούρνο.  

Σε όλα τα υπνοδωμάτια υπάρχουν σιδερένια αναπαλαιωμένα κρεβάτια.  

Στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει ένα δεύτερο καθιστικό με δύο ξύλινους καναπέδες(που 
γίνονται κρεβάτια) και από εκεί απολαμβάνεις τη θέα μέσα από το μεγάλο παράθυρο.  

Στο τρίτο επίπεδο υπάρχει μια μεγάλη σουίτα με δικιά της ξεχωριστή είσοδο, 
έχοντας μια τραπεζαρία, μια πλήρη κουζίνα με ψυγείο, τηλεόραση, τουαλέτα, μια 
μεγάλη μπανιέρα αντίκα.  

Ανεβαίνοντας την εσωτερική ξύλινη σκάλα, αυτή σε οδηγεί αριστερά σε ένα 
καθιστικό με τζαμαρία όπου συντροφιά με το τζάκι μπορείς να απολαύσεις την 
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πανοραμική θέα. Συνεχίζοντας την σκάλα προς την σοφίτα υπάρχει ένα παλαιό 
αργαλειό, προσαρμοσμένο σε διπλό κρεβάτι.  

Συνολικά υπάρχουν έξη κρεβατοκάμαρες, τέσσερις τουαλέτες, τζάκι, κεντρική 
θέρμανση, τζακούζι, BBQ, δορυφορική τηλεόραση, στερεοφωνικό συγκρότημα, 
πλυντήρια ρούχων & πιάτων και δύο πλήρης κουζίνες.  
 

Περιγραφή εξωτερικού χώρου 

Σε ξεχωριστό χώρο του σπιτιού και δίπλα στην πισίνα υπάρχει το πετρόκτιστο 
μπάρμπεκιου για γευστικές απολαύσεις με την παρέα.  

Τους θερινούς μήνες μπορείτε να απολαύσετε και την πισίνα που βρίσκεται στην 
είσοδο της βίλας με θέα το οροπέδιο.  

 
 

Παροχές 
√ 2 DVD 
√ Jacuzzi 
√ Αποχυμωτής 
√ Δορυφορική 
√ Ηχοσύστημα 
√ Θέα σε βουνό 
√ Ιππασία 
√ Καθαρισμός 2φορές/εβδομάδα 
√ Καταψύκτης 
√ Καφετιέρα 
√ Κεντρική θέρμανση 
√ Κουζίνα 
√ Κρεβάτι μωρού 
√ Μίνι μάρκετ 
√ Μπαλκόνι 
√ Μπάνιο 
√ Ντους & WC 
   
 

√ Πισίνα Εξωτερική 
√ Πισίνα παιδική 
√ Πλυντήριο 
√ Πλυντήριο πιάτων 
√ Ραδιόφωνο 
√ Σαλόνι με δορυφορική τηλεόραση 
√ Σίδερο 
√ Σούπερ μάρκετ 
√ Στάθμευση 
√ Στεγνωτήρα μαλλιών 
√ Τα κατοικίδια επιτρέπονται 
√ Τζάκι 
√ Τηλεόραση 
√ Τοστιέρα 
√ Φούρνος 
√ Φρυγανιέρα 
√ Ψησταριά 
√ Ψυγείο 
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Γώνι Ασκύφου 
Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πολλά αξιοθέατα όπως: Σε απόσταση 18 χλμ νότια 
βρίσκονται το Φραγκοκάστελλο και τα Σφακιά, Λουτρό ενώ 17χλμ βόρεια 
βρίσκονται η παραλία της Γεωργιούπολη και το χωριό Βρύσες (νομού Χανίων). 

Στο οροπέδιο μπορείτε να κάνετε επίσης: 

• κυνήγι (υπάρχει κέντρο κυνηγιού άγριων πουλιών) 
• ιππασία 
• mountain bike 
• πεζοπορεία στο φαράγγι της Ιμπρου 
• bungie jumping στην γέφυρα της Αράδαινας (138μ) 

Αποστάσεις από την βίλλα Ασκύφου: 
Περιοχή Απόσταση 

Ρέθυμνο 42 Χμ 
Χανιά 45 Χμ 
Ηράκλειο 120 Χμ 
Αερολιμένας Χανίων  55 Χμ 
Αερολιμένας Ηρακλείου 125 Χμ 
Λιμάνι Ρεθύμνου 42 Χμ 
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Φραγκοκάστελλο 17 Χμ 
Γεωργιούπολη 15 Χμ 
 

 
Φωτογραφίες  

Εξωτερικές 
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Φωτογραφίες 

Εσωτερικές 
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