Villa
5 slaapkamers
4 badkamers
217 m²
2,530 m²
Privé
REF: MA 1890

Oria

224.950€

Mooie vrijstaande woning die zou kunnen een bed and breakfast of een grote gezinswoning te
koop in Almeria worden.
Deze eigenschap heeft 5 slaapkamers en 4 badkamers, een volledig ingerichte en betegelde
keuken, inclusief alle witgoed en bereik kookplaat, ruime lounge met functie trap naar de
eerste verdieping bestaande uit familie badkamer, 2 slaapkamers met een eigen balkon. Is een
gezellige ontbijtbar met patio deuren die leiden naar de buiten ruimte uit de keuken. Hier vindt
u een verdere drie ruime kamers, die allemaal een eigen badkamer, elk met directe toegang
tot het zuiden gelegen zwembadgedeelte, het aanbieden van ononderbroken uitzicht over
open landschap.
Het zonovergoten zonneterras is antislip en meer dan 400 m² groot. Rieten parasols een 10
door de 4-meter zwembad, ligstoelen, douche, drankjes gebied, buiten wc en bloem grenzen
afwerking deze rustige oase. De rest van het land is niet omheind is, maar dit zou geweldig zijn
voor paardenstallen of zelfs te blijven van de tuin.
Extra buiten ruimte neemt een grote parkeerplaats die wordt vertoond aan de tuin. Aan beide
zijden van het huis poorten toestaan onafhankelijke toegang tot de achterzijde van de
eigenschap er is ook een nuttig drogen en opslag gebied rechtstreeks uit de keuken.
De eigenschap is momenteel ongemeubileerd, maar buiten is onderhoudsarme tuinen.
Het dorp Oria ligt op slechts 2 minuten rijden en heeft alle voorzieningen voor kwaliteit van
leven van dag tot dag... 3 mini-markten, slagers, patisserie chemicus, banken met ATM, talrijke
restaurants en tapasbars, P.O., medisch centrum, sportterrein en openluchtzwembad.
Zeer mooie stad met historische belangstelling en ongelooflijke landschap.
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