620,000 €

Moncarapacho
Ref: SVP726

Deze unieke woningen zijn perfect voor een combinatie van bewoning en verhuur danwel een bed &
breakfast. Er zijn twee afzonderlijke woningen met verwarming, air-conditioning en CCTV op een ruime
kavel met een privé zwembad van 11 x 5 meter.
De 3-slaapkamer woning is volledig gerenoveerd en voorzien van airconditioning en vloerverwarming. Ook
een satellietschotel voor internet met een snelheid van 25MB.
Het huis biedt u een ruime woonkamer met directe toegang naar buiten en een keuken voorzien van alle
elektrische apparatuur.
De masterbedroom heeft een grote inloopkast met kleedruimte en een en-suite badkamer. Ook vanuit deze
slaapkamer heeft u rechtstreeks toegang tot de tuin.
Verder is er op de begane grond een tweede slaapkamer met en-suite badkamer en toegang via de
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schuifpui naar de tuin en het zwembad.
Op de eerste verdieping is slaapkamer 3 voorzien van en-suite badkamer.
De woning met 2 slaapkamers is ook gerenoveerd en voorzien van airconditioning en centrale verwarming.
Deze woning bestaat uit een woonkamer met directe toegang tot de mooie tuin en het zwembad. Ook is er
een volledige keuken met elektrische apparatuur en bergruimte aanwezig en twee slaapkamers en één
badkamer.
Op het grote terrein bevindt zich een houten bijgebouw die momenteel als fitness ruimte in gebruik is.
Het verwarmde zwembad van 11 x 5 meter is gelegen aan de achterzijde van de woningen en biedt u alle
privacy die u wenst.
Geweldig object op een uitstekende locatie. Neem nu contact op voor een bezichtiging.
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DETAILS
Bouwjaar: 1996
Automatische irrigatie
Cisterna
Waterbron
Terras
Zonnepanelen
Bergruimte
Uitzicht op het platteland
Uitzicht op bergen
Garden view
Uitzicht op het zwembad
Satelliet-tv
Parkeerruimte
Energiecertificering : in proces
Verwarming
Airconditioning
Vloerverwarming
Open haard
Verwarmd zwembad
Zwembad
Tuin
Golf : 15 min.
Strand : 15 min.
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