cortijo LA PEÑA

Beschrijving:

Adres: c/ campo de sierra
CORTIJO LA PEÑA:

under offer!
En toch vinden wij ze nog iedere
keer, de pareltjes die hier en daar
verborgen liggen in deze prachtige

vallei.
Waanzinnig mooi gelegen in het
natuurpark van de Siërra Nevada
met 360 graden uitzicht. Zelfs de
Middellandse zee is te zien!
De cortijo, die voorheen behoorde
aan
een
Boeddhistische
gemeenschap,
is
door
onze
Nederlandse vrienden na een grote
verbouwing in gebruik als prachtig
familiehuis.
Deze cortijo is gelegen op eigen
grond van maar liefst 100.000 m2.
Het hele jaar door is het een
kleurrijk geheel door de diversiteit
van planten en bomen, waaronder
200
amandelbomen
en
60
eeuwenoude olijfbomen.
Een
eigen
bron
voorziet
ruimschoots
van
drinkwater.
Daarnaast bevindt zich op het
terrein een authentieke deposito
van 80.000 liter voor irrigatie.
In het zeer ruime woongedeelte
bevindt
zich
een
volledig
ingerichte keuken, een houtkachel
en een grote koele inbouwkast.
Aangrenzend
zijn
er
twee
slaapkamers
met
ieder
een
douche, wasgelegenheid en een
eigen toilet.
Via een trap binnendoor komt u in
het hogergelegen gastenverblijf
met centraal gelegen keuken,
eethoek
en
houtkachel.

Aangrenzend drie tweepersoons
slaapkamers met wederom eigen
douche, wastafel en toilet.
Het gastenverblijf heeft tevens een
eigen ingang en een overdekt
terras.
Op het terrein staan nog twee
prachtige hutten uit de tijd van de
Boeddhistische gemeenschap, die
ook als afgelegen slaapkamer
kunnen dienen.
Het geheel is off grid.
Twaalf panelen in combinatie met
een grote opslagaccu zorgen voor
ruim voldoende elektriciteit. Deze
accu is in januari 2019 nieuw
aangeschaft, zodat u nog minstens
tien jaar lang onbezorgd stroom
kunt gebruiken.
Daarnaast voorzien acht panelen u
van warm water, waarbij een
ringleiding er voor zorgt dat u bij
iedere kraan direct warm water
heeft.
Behalve de twee houtkachels
hebben
vrijwel
alle
ruimtes
vloerverwarming.
Een sporadische periode van
bewolking vangt u op met de
aanwezige
oliekachel
en
de
generator.
U heeft dus geen maandelijkse
energierekeningen.
Een groot terras met zwembad
geven u een fantastisch uitzicht

over de vallei en de zee. Bij helder
weer kunt u zelfs Afrika zien
liggen.
Naast de grote parkeerplaats met
schaduwdak voor twee auto’s
bevindt zich de schuur met
aangrenzend
de
technische
ruimte.
De cortijo ligt op een hoogte van
1060 m in het natuurpark Siërra
Nevada en wordt omringd door
schoonheid. De dieren die in het
park leven kunt u regelmatig van
dichtbij
bewonderen
m.n.
berggeiten.
U heeft geen naaste buren, dus
volledige privacy.
Het dorp Mondújar bereikt u in een
kwartier. Daar vindt u een ruim
aanbod
aan
supermarkten,
restaurants, pompstations, banken
en lokale winkels.
Daarvandaan bent u in slechts 30
minuten via de snelweg in
Granada. Hier vindt u o.a. het
beroemde Alhambra en het grote
skigebied. Stuurt u vanaf Mondújar
naar het zuiden, dan bent u binnen
een half uur aan de Middellandse
Zee.
Ook de witte dorpjes van de
Alpujarra bereikt u binnen 30
minuten.
U kunt van huis uit prachtig

wandelen.
De
bekende
GR7-wandelroute ligt op een paar
honderd meter van de cortijo.
Kortom deze fantastische locatie
biedt alle mogelijkheden.
Deze droomplek is te gebruiken als
woning met ruim voldoende
slaapkamers voor familie, vrienden
en kennissen of als toeristische
accommodatie, dat u geheel of
gedeeltelijk kunt verhuren.
Denk hierbij ook aan de prachtige hutten en eventueel te
plaatsen yurts.
Het object biedt prima mogelijkheden voor wandelen,
mountainbiken, cultuurreizen, vogelspotten etc., maar ook
voor bv survivaltraining of yoga.
Kenmerken:
• Bouwgrootte: 300 m2
• Perceel: 100.000 m2
• Slaapkamers: 5
• Badkamers: 5
• Privézwembad
•Centrale vloerverwarming
• 2 extra hutten
• plaatsen van yurts mogelijk
• Totaal off grid
Meer informatie, e-mail ons.
SIERRA-LECRÍN

Type:
Prijs:
Kamers:
Badkamers:
Slaapkamers:
Agent:
Soort status:
Pand type::
Perceelgrootte:
Huis grootte:
Bouwjaar:
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pand te koop
469000 EUR
12
5
5
sierra-lecrin
Onder Bieding
B&B
2009

100000
300

