B&B Competa

Beschrijving:

Adres: c/ el campo

B&B
Competa, Malaga

Deze 7 slaapkamers en 6 badkamers tellende
lifestyle B&B gevestigd in een traditioneel, rustieke wit
herenhuis met houten ramen, balkenplafonds, interne luiken
en terracotta tegels.
Het gastengedeelte bestaat uit 4 kamers met een eigen
badkamer, bestaande uit 3 standaard tweepersoonskamers
en 1 tweepersoonskamer met een eigen ingang en een
voorkamer die kan worden gebruikt als een privélounge voor

gasten voor langere termijn.
Er is ook een receptie en een overdekte ontbijtruimte.

Het dak terras bestaat uit 3 met elkaar verbonden terrassen
waardoor alle gasten hun eigen privéruimte hebben of om
samen te delen en te genieten van buiten te ontbijten en / of
loungen.
En dan ook nog het fantastisch gelegen buitenzwembad met
uitzicht op Competa, de met druifen olijfbomen beplante
heuvels en op heldere dagenzelfs de zee!
De eigenaar accommodatie bestaat uit 3 kamers, keuken,
wasruimte, woonkamer, grote woonkamer en 2 badkamers.
Er is de mogelijkheid van het toevoegen van een
5 e gasten kamer met en-suite badkamer.

Competa geniet het hele jaar door de handel als gevolg van
de vele activiteiten die door het gebied, het is zeer
aantrekkelijk voor Nederlandse, Britse en Finse toeristen,
maar net als elk dorp in Andalusië ontvangt constante
instroom van meer dan 40 nationaliteiten het hele jaar door,
het bedrijf is sterk gerangschikt op verschillende beoordeling
sites en heeft onlangs het certificaat van uitmuntendheid
voor reisadviseurs ontvangen en heeft zelfs al reserveringen
gemaakt voor eind 2018.

Een beetje over Competa van Andalucia.com
Lang bekend als de parel van de Axarquía is de stad
Cómpeta; een zeer goede basis voor een verblijf in
de Axarquía.
Gelegen zevenhonderd meter boven de zeespiegel met een
prachtig uitzicht op de omliggende bergen, het landschap en
de Middellandse Zee, is Competa best bij velen bekend om
zijn lokaal geproduceerde wijn, beschikbaar voor zowel
droog en zoet, maar ook als overvloedig en goedkoop.
Een van de meest populaire jaarlijkse feesten hier is
de Noche del Vino (Nacht van de Wijn) op 15 augustus,
die een programma van flamenco en de sevillana muziek en
dans, plus tal van wijn proeverijen op de markt.
Blijkbaar geven de lokale bevolking naar verluidt de voorkeur
aan de zoetere wijnen, terwijl buitenlandse inwoners en
toeristen graag droog zijn.
Op dit moment is Competa een goed zelfvoorzienend en
bloeiend dorp, met ongeveer drie duizend inwoners met een
gemeentelijke markt met een dagverse aanvoer van vlees
vis en groenten.

Het heeft een charmante, bloemrijke oude binnenstad met
zijn belangrijkste centrum, de Plaza Almijara, gedomineerd
door een prachtige zestiende-eeuwse kerk.
Dit bruisende plein is een van de beste plekken om te
genieten van een pauze met een keuze uit verschillende
bars en restaurants.
Competa is fascinerend om te verkennen met zijn doolhof
van smalle straatjes die dateren uit de Moorse tijd en een
spectaculair uitzicht.
De stad ligt op minder dan een uur van de luchthaven
van Málaga en dus ook ideaalvoor een dagje uit, evenals
voor een overnachting voor degenen die de omgeving
verder willen verkennen.

Sierre – Lecrin heeft dit pand in de verkoop samen met een
andere makelaar.
Deze makelaar zal U begeleiden en de bezichtiging
uitvoeren.
Wij hebben dit pand ( nog ) niet zelf bezocht, maar
vertrouwen onze partner helemaal op zijn doorgegeven
informatie.

De prijs is uitermate gunstig: 379.000€!!
Voor meer informatie:

SIERRA-LECRIN

Type:
Prijs:
Kamers:
Badkamers:
Slaapkamers:
Agent:
Soort status:
Pand type::
Huis grootte:
Bouwjaar:
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pand te koop
360000 EUR
10
7
6
sierra-lecrin
Aanbieding
B&B
2005

325

