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Prijs: 275000 EUR

Finca - Cortijo in Alora
Referentie: R4138357
Terras: 0m 2

Slaapkamers: 3

Badkamers: 2

Plotgrootte: 6029m 2

Bouwgrootte: 152m 2
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Plaats: Alora
Mooi huis met zwembad nabij Alora
Al rijdend door het achterland van Alora komen we via een zeer goede weg bij de ingang van het
grondstuk waarop dit leuke huis staat.
We moeten 50 meter omhoog rijden om bij de ingang van het huis te komen.
Doordat het huis hier gelegen is heeft het fantastisch uitzicht vanaf het terras.
Bij de ingang staat een grote vrijstaande garage die eventueel om te bouwen is tot extra woonruimte of
gewoon gebruikt kan worden als werkplaats.
Als we naar het huis lopen komen we eerst door een interne patio die je bereikt door oude houten
deuren en die de huidige eigenaren overkapt hebben .
Bij binnenkomst in het huis kom je in de compleet ingerichte keuken met een deur naar het terras en
het zwembad.
Naast de keuken is de aparte eetkamer met daaraan de woonkamer met potkachel en dubbele deuren
naar een leuk terras.
Als we de gang naar de slaapkamers in lopen komen we eerst bij een badkamer die ensuite is met de
1ste slaapkamer .
Dee badkamer is ook te gebruiken als gastentoilet.
De 2de slaapkamer is iets kleiner en word door de eigenaren gebruikt als leeskamer/kantoor.
Deze slaapkamer kan worden ingericht met een 1persoons bed of stapelbed.
De 3de slaapkamer is de ouderslaapkamer met een ruime ensuite badkamer met ligbad.
Buiten is het 8x4 zwembad .
Het terras en de tuin er omheen heeft nog aandacht nodig .
Er is stadswater en irrigatiewater en er zijn 2 water opslag/voorraad tanks.
Elektra en internet zijn aangesloten .
Het huis is van zeer goede kwaliteit en zeker de moeite waard voor een bezichtiging !!
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Kenmerken:
Ligging

Zonorientatie

Huidige Staat

Bergdorp
Dichtbij bos

Zuid West

Uitstekend
Goed

Zwembad

Klimaatbeheersing

Uitzicht

Privé

Open haard

Bergen
Weids
Tuin
Zwembad
Bos
Straat

Extra's

Meubilering

Keuken

Overdekt terras
Privé terras

Optioneel

Volledig ingericht

Tuin

Beveiliging

Parkeergelegenheid

Privé

Omheind complex

Garage
Onoverdekt

Satelliet TV
WiFi
Berging
Ensuite badkamer

Meer dan een
Voorzieningen

Categorie

Elektriciteit
Drinkwater

Bestaande bouw
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