Finca puerta antigua

Beschrijving:

Adres: c/ el campo

Finca puerta antigua
Zeer exclusief landgoed met maar liefst 3 fantastische
huizen.
Met ruim 53.000m2 fantastisch gelegen landgoed waar
drie aparte cortijo´s zijn gebouwd met authentieke
materialen uit Andalusië maar ook een ruim zwembad,
sauna, tennisbaan en 4 paardenstallen.
Via de mooie oprijlaan zijn er voldoende parkeerplaatsen en

een paar carports om uw auto te stallen.
De toegang naar het mooie grote huis kan gaan via een
mooie tropische tuin of via een prachtige oude authentieke
poort waar de Finca zijn naam aan heeft te danken.
Het grootste huis heeft aan een zijde een terras over de
gehele breedte en bied een loungehoek en een eetgedeelte
om heerlijk buiten te ontbijten, lunchen of dineren.
Bij binnenkomst stapt u direct in de grote open keuken met
aangrenzende eetkamer.
Via mooie oude deuren gaat u naar de sfeervolle salon met
open haard.
Deze ruimten hebben allemaal een wit Spaans
balkenplafond.
Op de begane grond is ook nog een ruime slaapkamer met
en-suite badkamer met prachtige verzinkte douche.
Deze suite geniet ook van een eigen terras.
De 2de verdieping is onderverdeeld in nog eens 2 grote
slaapkamers met en-suite badkamers en eigen terras of heel
groot balkon.
Alle suites hebben tv, internet, kluisjes en airconditioning.
Aan de zijkant
massageruimte.
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Dit gehele huis is voorzien van centrale verwarming en warm
water van zonnepanelen.
Veel authentieke vloeren en antieke elementen zijn
aanwezig in dit huis.
Buiten tegenover het huis is er een grote BBQ/ relaxruimte
waar men in alle rust kan genieten van een lekker hapje met
drankje.
Vanaf het grote terras achter het huis kunt u met een mooie
stenen trap naar beneden en komt u uit bij het zwembad van
10x5 mtr en zelfs het zwembad heeft een trap van
authentieke stenen.
Het zwembad heeft verschillende terrassen rondom om te
relaxen en fantastisch uitzicht over de vallei.
Aan de andere kant van deze tuin is totaal aan het oog
ontrokken ook nog een Finse sauna.
Ook hier zijn weer plekken om heerlijk te relaxen!
De andere zijde van het zwembad heeft een apart
gastenverblijf met een groot eigen terras met BBQ.
Het huis heeft een open keuken/woonkamer/eetkamer met
potkachel.
Een slaapkamer met ensuite badkamer en ook nog een
apart toilet.
Aan de ander kant van de oprijlaan is nog een gebouw waar
aan de voorkant een kantoor is.
De andere kant van dit gebouw is nog een woning/studio
met open haard aparte keuken en badkamer.
Geheel achter in de woonkamer is een wand geplaatst
waarachter de slaapruimte zich bevindt.
Buiten ook weer een prive groot terras met prachtig uitzicht.

Buiten deze 3 woningen is er ook nog een groot tennisveld
en zijn er ook 4 paardenstallen.
Daarbij ook nog genoeg ruimte om een dressuurbak te
maken!!
Momenteel worden de meeste suites verhuurd aan
exclusieve klanten.
Dit zou bv een prachtige trouwlocatie kunnen zijn in een zeer
romantische setting!
Vergunningen voor verhuur zijn aanwezig.
Huizen en grondstuk zijn perfect onderhouden en van zeer
hoge kwaliteit.
Het geheel wordt gemeubileerd verkocht.
Zeer exclusief project met vele mogelijkheden zoals U ziet.
Wij doen dit in samenwerking met een andere plaatselijke
makelaar.
U dient bij dit soort projecten een vertrouwenscontract met
ons af te sluiten.
Prijs: 1.350.000€
Bebouwing: 366 M2
Perceel: 53.000M2

SIERRA-LECRIN
Type:
Prijs:
Kamers:
Badkamers:
Slaapkamers:
Agent:
Soort status:
Pand type::
Perceelgrootte:
Huis grootte:
Bouwjaar:
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