Asterlaan 5 , 2950 Kapellen
Telefoonnummer: 032841111
E-mail: info@santonvastgoed.be

Te koop - Vakantiewoning

€ 860.000

Loc. Podere I Casali , Micciano, Pomarance

Ref. 120003

Aantal slaapkamers: 6

Bew. opp.: 345m²

Aantal badkamers: 6

Grond opp.: 9000m²

Beschikbaarheid: in onderling
overleg

Omschrijving
Een stukje Toscane te koop. Deze volledig gerenoveerde hoeve uit 1850 omvat een hoofdwoning en twee
kleinere gites, alle met elkaar verbonden maar wel volledig privatief en elk met z'n eigen inkom.
Hoofdwoning: 180m² bewoonbaar heeft 3 slaapkamers, 3 badkamers twee woonruimtes en een leefkeuken.
Deze unit strekt zich uit over het gelijkvloers en de eerste verdieping.
Gite "La Puledrina", 75m² groot heeft 1 slaapkamer met badkamer, zitruimte en leefkeuken.
Gite "Lo Stallone", 90m² groot heeft 2 slaapkamers, twee badkamers, zitruimte en leefkeuken.
Dit domein is ongeveer 9 hectaren groot. 1 Hectare direct rond het gebouw is omheind, de overige 8 hectare
waarvan 2 hectare olijfgaard, is ongerepte natuur. Er bestaat een mogelijkheid om eventueel enkel het
omheinde deel aan te kopen. Het domein sluit grotendeels aan, aan het grootste natuurpark van Toscane,
Monterfoli-Castelli.
Op het domein staan zonnepanelen te voldoen (en meer dan nodig) aan het elektriciteitsverbruik.
I casali ligt op 30km van de kust (u staat er op 25min), 1km van het dichtstbijzijnde dorp, 8 km van een dorp
met verschillende winkels en supermarkten. De toeristische trekpleisters op 30 à 45min rijden: Volterra, San
Gimignano, Siena, Lucca en Firenze. De luchthaven van Pisa is 1 uur rijden.
Hou je van absolute rust en stilte, een adembenemend zicht, prachtige natuur en la dolce far niente, dan is dit
de uitgelezen plek!
Meer info? Bezorg ons uw gegevens en wij brengen u rechtstreeks in contact met de eigenaar.

Financieel

Terrein

Prijs: € 860.000,00

Grondoppervlakte: 9.000,00 m²

Beschikbaarheid: In onderling overleg

Tuin: Ja (1.000,00 m²)

Gebouw

Stedenbouw

Bewoonbare oppervlakte: 345,00 m²

Bestemming: Niet meegedeeld

Aantal gevels: 4

Bouwvergunning: Niet meegedeeld

Bouwjaar: 1850

Verkavelingsvergunning: Niet meegedeeld

Staat: Goede staat

Voorkooprecht: Niet meegedeeld

Aantal verdiepingen: 1

Dagvaarding: Niet meegedeeld

