Casa el torreta

Beschrijving:

Adres: c/ del cruses 30
CASA EL TORRETA
NU VOOR EEN SNELLE VERKOOP PRIJS DRASTISCH
VERLAAGD NAAR:

VAN 179.000€ NAAR 159.000€ !

In het lager gelegen gedeelte van het typisch andalusiese
dorp Pinos del Valle staat dit gerenoveerde dorphuis in een
rustige omgeving.

Ruim van opzet en verbouwd naar wat hier in deze streek
rural word genoemd.
In zeer goede staat, de slaapkamers zijn beneden gehouden
voor de koelte in de zomer en het woongedeelte ligt op de 1e
verdieping.
Onlangs heeft men er een slaapkamer boven gebouwd met
een dakterras met prachtige vergezichten over het plaatsje
en naar de bergen van de Siërra Nevada.
Indeling:
Begane grond zijn er drie slaapkamers gebouwd waarvan
een ensuite en twee die een badkamer delen.
Op de 1e verdieping heeft men dus de woonruimte gemaakt
met een ruim zitgedeelte en aparte eetgedeelte met volledig
uitgeruste keuken.
Er zijn 2 houtkachels die met gemak de ruimte kunnen
verwarmen.
Door het licht dat door de ramen naar binnen komt en het wit
houden van de muren komt het geheel over als zeer ruim en
fris.
Vanuit hier komt U uit op het terras met privé zwembad en
tuin terras, ook hier weer veel licht inval.
Vanuit het terras is er een trap naar een extra slaapkamer
met ensuite badkamer en de toegang naar het dakterras.
Ook in deze slaapkamer vanuit de ramen al een geweldig
uitzicht naar het dorp en de bergen.
Dit wordt helemaal prachtig als U naar het dakterras gaat via
een draaitrap.
Heerlijk om hier te zitten met een glas wijn en te genieten
van de lange zomer avonden.

Naast het huis ligt een klein stukje bouwgrond wat te
koop staat ( 12.000€)en achter bij het terras is een
kippenhok dat ook te koop staat (3.000€)
Men kan voor het huis parkeren!
Ontzettend leuk 2e huis of woonhuis, centraal gelegen voor
uw uitstapjes en voorzieningen.
Mail ons voor meer informatie:
SIERRA-LECRIN

Type:
Prijs:
Kamers:
Badkamers:
Slaapkamers:
Agent:
Soort status:
Pand type::
Perceelgrootte:
Huis grootte:
Bouwjaar:
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pand te koop
159000 EUR
11
3
4
martin leenaars
speciale prijs!
vakantiehuis
2005

143
214

