
Referentie: Yecla - CRJ274 570.000 euro  / vraagprijs

Wij weten vraag en aanbod efficiënt en effectief op elkaar af te stemmen !

 800 m²  10x  x   370.000,00 m2     oude   48 minuten    10/15minuten 

Boerderij , Finca Mosén van 800 m² met 37 hectare grond, 12.ha grond is verbonden met water. Hier vindt u amandel en olijfbomen 
en uw privé dennenbos met veel flora en fauna.

Cottage van 800 m² gelegen op een unieke locatie met een prachtig uitzicht over het landgoed. Het is gelegen op de grens van Murcia
en Alicante, op 10 /15 minuten van Pinoso gelegen.

De boerderij is minstens 200 jaar oud en heeft alle authentieke kenmerken van die tijd, de eigendom is altijd in de zelfde familie 
gebleven. De woning is zeer geschikt om een B&B te beginnen met een camping of om permanent te bewonen. ( het dient wel 
gerenoveerd te worden naar de huidige tijd).

Tevens kan er vergunning worden aangevraagd voor een Camping met B&B uitbaten, lokaal en provinciaal.

 

Het eigendom is gelegen op 370.000 m² (37 hectare) grond met wandel en fietspaden rondom het privé terrein en teven een eigen 
dennenbos en berg.

De plantage heeft olijfbomen en amandelbomen, De amandelbomen zijn de belangrijkste bron van inkomsten. Er komt een 
aanzienlijke bedrag af, gemiddeld tussen de 25.000 en 45.000 euro per jaar dit is natuurlijk afhankelijk van de oogst.

120.000 vierkante meter (12 hectare) grond is verbonden met het irrigatiewater netwerk.

Er is genoeg ruimte om een nieuw zwembad te bouwen, tevens is er een ouder zwembad dat renovatie nodig heeft!

Indeling: De begane grond heeft 2 woonkamers met open haard en meerdere kamers.

Op de eerste verdieping zijn verschillende kamers, hooi kamer, ham droog ruimte, etc.

Alles moet worden gerenoveerd.

 

Exterieur: Er zijn verschillende schuren, kippenhokken en andere bijgebouwen ( dat gerenoveerd of gedeeltelijk moeten opgebouwd 
worden).

Elektriciteit wordt opgewekt door middel van zonne-energie dat wel totaal verder uitgebreid dient te worden.
Dit eigendom heeft veel mogelijkheden die een zeer goede indruk achterlaat! Waar men zeker tot rust zal komen en genieten van de 
vrije uitzicht en natuur.

Vraag meer informatie, indien nodig.

https://www.casamercado.com/woning-aanbod/yecla-crj274


Wij weten vraag en aanbod efficiënt en effectief op elkaar af te stemmen !

Dit is een onmisbaar TOP aanbieding op de markt, gezien het privé terrein, authentieke details pand,  inkomsten uit 
amandelplantage tussen 25.000 en 45.000 euro afhankelijk van de oogst. Veel olijfbomen, eigen berg en bos.

Eigen aansluiting S.A.T water. ( geen elektra )

Dit object bevindt zich op een  korte afstand van het dorp Pinoso, Alicante op slechts 10 /15 minuten rijden dicht bij 
Yecla, Raspay, Lel, waar u alle faciliteiten kunt vinden, zoals bars , restaurants, supermarkten ,doktoren, stadhuis en 
veel bodega's.   45 /50 min van Alicante,  Elche .

Al het land

amandelplantage Finca /Boerderij



Eigen berg

Oude pand / kippenhok 

Amandel oogsten

Privé toegang veel flora en fauna



Prachtige ruige natuur 

  Wij weten vraag en aanbod efficiënt en effectief op elkaar af te stemmen !


