
Vrijstaande Villa in Montefrío Price: 725.000 EUR

Reference: R4051777  Bedrooms: 9  Bathrooms: 5  Plot Size: 22244m  Build Size: 501m  Terrace: 0m2 2 2
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Location: Montefrío
Mooie rustieke villa met aparte eigenaarswoning in Montefrio.

Ideaal voor het hele gezin om rust en zon te zoeken midden in de natuur in Andalusië.

Bestaat uit een villa met gastenverblijf (Villa Louisa) en een aparte privéwoning (Villa Sophia). Beiden hebben een 

verhuurlicentie en Primera Ocupación (LPO).

Het pension heeft een prachtig terras met groot zwembad en in totaal 6 slaapkamers en 3 badkamers, die plaats bieden 

aan maximaal 11 personen. Binnen is er een ruime gemeenschappelijke ruimte waar je samen kunt eten, tv kunt kijken, 

een boek kunt lezen of &apos;s winters kunt genieten van de open haard. In de gehele villa is centrale verwarming 

aanwezig. De villa blijft in de zomer lekker koel en houdt de warmte goed vast in de koudere maanden.

De woning van de eigenaar is separaat hoger gelegen en beschikt over 3 slaapkamers en 2 badkamers. Het is een basic 

ingerichte villa met alle nodige voorzieningen. Heeft ook een eigen zwembad en prachtig gelegen terras met uitzicht over 

de vallei en de omliggende bergen.

Op het uitgestrekte domein van ruim 22.000m², begroeid met allerlei fruitbomen, kan je genieten van de rust en de 

natuur om je heen. Er zijn prachtige paden aangelegd die je naar allerlei plekjes in de tuin leiden, zoals een zonneterras 

met typische rieten parasols of een plekje in de schaduw onder een gigantische boom met hangmat, hier kun je urenlang 

wegdromen.

De uitzichten zijn werkelijk fenomenaal!

Er is ook een prachtig authentiek gemeubileerd terras met BBQ naast het grote zwembad, overdekte ligstoelen en 

ligstoelen voor de zonaanbidders. De kinderen kunnen zich vermaken in het zwembad of met een potje tafeltennis, 

terwijl anderen petanque spelen op de prachtig aangelegde petanquebaan of gewoon lekker relaxen onder een van de 

natuurlijke schaduwplekken.

Deze villa is ideaal voor vakantieverhuur en werd daarom voor zes maanden per jaar verhuurd (april t/m oktober), cijfers 

zijn beschikbaar. De overige maanden waren de eigenaren zelf aanwezig met familie en vrienden om te overwinteren.

Het strand aan het meer van Iznajar ligt op 20 km afstand en het skigebied van de Sierra Nevada ligt op 45 km van de 

accommodatie. Málaga ligt op ongeveer 100 km afstand en het centrum van Granada ligt op 60 km afstand. Bovendien is 

de omgeving ideaal voor wandel- en fietstochten, ook zijn er in deze omgeving veel typische witte dorpjes te ontdekken.

Weg van de massa, genieten van de zon, de bergen en puur natuur!

Heeft topbeoordelingen in verhuur met een score van 4,9/5.
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Features:
Ligging 

Landelijk 

Bergdorp 

Dichtbij bos 

Zonorientatie 

Zuid 

Huidige Staat 

Goed 

Zwembad 

Privé 

Klimaatbeheersing 

Airconditioning 

Centrale verwarming 

Uitzicht 

Bergen 

Landelijk 

Meubilering 

Volledig gemeubileerd 

Keuken 

Volledig ingericht 

Tuin 

Privé 

Categorie 

Vakantiehuis 

Investering 
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