Heerlijke finca op fantastische centrale locatie

Referentie: 8206
Plaats: Valle de San Lorenzo
Type: Huis (Rustiek huis)
Toestand: Te koop
Prijs: €349,000

Slaapkamers: 3
Badkamers: 2
Perceel: 2475 M2
Bebouwd: 196 M2
Etage: 2

Energie-efficiëntie klasse:

Decor: Volledig uitgeruste keuken, Karaktervol, Gedeeltelijk gemeubileerd
Buitenkant: BBQ Ruimte, Fruitbomen, Garage, Tuin klaar voor beplanting, Pittoreske Tuin, Privaat
terras
Lokatie: Voorzieningen in de buurt, Rustige ligging, Op loopafstand van de restaurants, Op
loopafstand van winkels, Op loopafstand van het stadscentrum
Potentieel: Ruimte voor zwembad
Kamers: Eethoek
Zicht: Bergen
Extra: Ventilator aan het plafond
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Heerlijke finca op fantastische centrale locatie
Clear Blue Skies Group SL is zeer verheugd om deze mooie rustieke finca in Valle de San Lorenzo,
Arona, te presenteren, die een totale oppervlakte van ongeveer 2475m² (0,6 acres) omvat.
Valle de San Lorenzo is een bloeiende stad op een heuvel, op slechts vijftien minuten rijden
landinwaarts van de dichtstbijzijnde kustplaats, Los Cristianos. De stad heeft een sterke gemeenschap
met tal van allerlei soorten bedrijven die langs de mooie hoofdstraat opereren. Dit gebied is typisch
Canarisch, maar heeft een diverse bevolking en is erg populair onder de bewoners omdat de
huizenprijzen veel lager zijn in vergelijking met de nabijgelegen toeristische resorts. Er zijn uitstekende
lokale scholen in de buurt, een dokterspraktijk, een kerk en een fantastische busdienst.
Deze woning ligt op minder dan tien minuten lopen van de hoofdweg in Valle de San Lorenzo, maar
toch voelt het ver van de gebaande paden te zijn met slechts een paar andere woningen verspreid in
de buurt, in een zeer rustige en natuurlijke omgeving. Er is een pad dat leidt naar de oprit die plaats
biedt aan ongeveer zes voertuigen en dit leidt naar de hoofdingang van het pand die toegang geeft tot
de begane grond. Dit huis heeft een unieke indeling, waarbij de twee verdiepingen een indeling in
appartementstijl hebben, terwijl het pand grotendeels één huis blijft. Dit zou ideaal zijn voor een gezin
om samen te wonen terwijl ze genieten van de privacy en onafhankelijkheid die deze regeling biedt, of
er zou zelfs de mogelijkheid kunnen zijn om een deel van het huis te verhuren.
De begane grond heeft een open keuken / eetkamer / woonkamer in moderne stijl, een ruime
tweepersoonsslaapkamer en een moderne doucheruimte. De bovenste verdieping die toegankelijk is
via een buitentrap bestaat uit een hoofdslaapkamer met zithoek, logeerkamer, badkamer met douche
en tweede keuken. Het pand beschikt ook over een grote garage voor ongeveer vier voertuigen en een
werkplaats.
Extern heeft deze finca een overvloed aan kenmerken, waaronder traditionele tuinen, moestuinen,
volières, een barbecue / buitenkeuken, zithoek, overdekte terrassen, fruitbomen, gereedschapsschuren
en veel potentieel voor verdere ontwikkeling en verbetering van het bestaande pand. Het terrein is
vlak en er is voldoende ruimte om een overland zwembad te plaatsen.
Dit mooie pand is onlangs gemoderniseerd, wordt gedeeltelijk gemeubileerd verkocht en biedt een
zeldzame kans om een landhuis te kopen op een groot perceel rustiek land, met het gemak van een
lokale stad op slechts enkele minuten afstand. Neem contact op met Clear Blue Skies Group SL voor
meer informatie of om een bezichtiging te regelen.
Disclaimer: het materiaal in deze presentatie is gebaseerd op informatie die is verstrekt door derden waarvan wij denken dat ze betrouwbaar zijn, maar we
kunnen niet garanderen dat het volledig of 100% nauwkeurig is, dus er mag niet als zodanig op worden vertrouwd. Potentiële kopers wordt geadviseerd
om met betrekking tot dergelijke zaken passend juridisch advies in te winnen.
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