APF-5121 - Casa Jardine - Albanchez

€ 69,000
Rijhuis

Halfvrijstaand Bestaande woning
- 102 m
2 slaapkamers
Een badkamer
Water: Hoofdnet Electriciteit: Hoofdnet
Telefoon: Mogelijk Internet: Mogelijk
Zwembad: Geen

EXCLUSIEF MET ALMERIA PROPERTY FINDER***
Een charmant halfvrijstaand herenhuis met 2 slaapkamers gelegen op loopafstand van het mooie stadje
Albanchez, dat alle voorzieningen biedt voor het dagelijks leven, waaronder winkels, bars, banken, benzinestation,
een school, hotel, een gemeentelijk zwembad, een gemeentelijk gratis gymnasium en een 24-uurs medisch
centrum. De stad ligt op ongeveer 50 minuten van de kust.
Het herenhuis met een bouw van 102m2 wordt benaderd via een kleine overdekte veranda naar de voordeur die
de volledig ingerichte keuken opent, bestaande uit ruime wand- en vloerunits, gasfornuis, wasmachine, koelkast
met vriesvak, bijpassende granieten werkbladen en kickboards, airconditioning.
Er is een binnengang vanuit de keuken, en aan de rechterkant, een deur opent naar de slaapkamer, een ruime
slaapkamer met 2x dubbele kasten, airconditioning.
Aan het einde van de binnengang openen glazen dubbele deuren naar de lounge / eetkamer met een open haard
aan de ene kant met gaseffect houtkachel inzet, airconditioning, plafondventilator. Uit de woonkamer is de deur
opening naar slaapkamer 2, die momenteel twee aparte bedden in en een dubbele kledingkast en nog steeds
voldoende ruimte voor extra meubels heeft.
Een andere deur leidt naar de doucheruimte bestaande uit grote inloopdouche met glazen scherm, WC, voetstuk
wastafel, elektrische wandverwarming.
Vanuit de lounge / eetkamer leidt een trap met metalen leuning en finials naar het fabelachtig grote dakterras van
102m2 met een prachtig uitzicht op het omliggende platteland. Het heeft een intrekbare luifel die een goede
hoeveelheid schaduw biedt, barbecue, veel ruimte voor ligstoelen en tafel en stoelen voor buitenleven. Dit is een
fantastische ruimte om te ontspannen en te genieten van het geweldige uitzicht op de bergen en het dorp.

