Landhuis
4 slaapkamers
3 badkamers
181 m²
614 m²
REF: MA 1826

Cuevas del Almanzora

145.000€

Mooie 3/4 slaapkamer-woning te koop in de regio Almeria instellen op een prachtige locatie
met prachtig uitzicht over de omliggende bergketens.
De voordeur wordt geopend in een grote hal met een deur die leidt naar een kamer met toilet
en dubbele beglazing van deuren leiden in een ruime lichte en luchtige woon- / eetkamer met
een haard van de functie huisvesting een logboek vuur. Aan de ene kant van de woonkamer
een glijdende beglaasde deur in een grote volledig ingerichte keuken met granieten
aanrechtbladen, gasfornuis, geïntegreerde oven, koel-/ vriescombinatie, ruimte voor een tafel
en stoelen opent, toegang tot het terras en ook een pantry. Aan dezelfde kant als de pantry
opent een deur in een grote badkamer, die ook de badkamer voor de slaapkamer. Aan de
linkerkant van de woonkamer opent een deur in een studie die zou een vierde slaapkamer
indien nodig. In de studie leidt een deur uit naar de binnentuin. De studie verschaft ook
toegang tot de 2e slaapkamer. Het appartement is toegankelijk via de binnenplaats en heeft
een badkamer douchekamer.
Aan de buitenkant is er een mooie binnenplaats met schaduwrijke zitjes, zonneterras, tuinen,
opslagruimte en prachtig uitzicht over de omliggende bergketens. Er is ruimte voor een klein
zwembad indien nodig.
Gelegen in het dorp van Grima die slechts 10 minuten is bars lopen van een groter dorp
waarin er zijn, restaurants, winkels enz. De badplaatsen zijn slechts 15 minuten rijden van de
eigenschap. De grote stad van Cuevas del Almanzora is slechts 10-15 minuten rijden en de
stad Lorca is slechts 30 minuten rijden van de eigenschap en dit biedt winkelcentra en alles
wat die u nodig zou kunnen hebben.
Spaanse cultuur en levensstijl. Deze eigenschap is op de huidige vraagprijs zeker een bezoek
waard.
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