
Flot, velbevaret stenhus med 
formidabel udsigt og mange 
smukke detaljer

Sorana

1900 2 3 5 1000010 240

Dette velbevarede stenhus ligger i det smukke bakkelandskab Svizzera Pesciatina, for 
foden af Appeninerne, nær Pescia og Pistoia.  
Boligen har mange fine detaljer og er istandsat med stor respekt for husets originale stil, 
og der er således fritlagte loftsbjælker, originale døre, terracotta gulv og rå stenmure både 
inde og ude. 

Boligen består af 4 store soveværelser og et mindre værelse, hele 3 badeværelser, stort 
køkken, spisesture samt opholdsstue. 
Ejendommen ligger privat uden at være helt isoleret og har en bjertagende, uforstyrret 
udsigt og en pool med træterrasse, der kan benyttes i sommermånederne. 

Via Giovanni XXIII, 18 
50059 Vinci (FI)

Tel.   +39 0571 56253

www.ChangeHome.com
RealEstate@ChangeHome.com
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SAGSNR.

123
TYPE EJENDOM

Restaureret stenhusCH

ØKONOMI

Købsskatter og offentlige afgifter

Notar

Teknisk dokumentation

Ejendomsmæglersalær

I alt handelsomkostninger

I alt købsomkostninger

Pris for ejendommen

Ovennævnte er et eksempel på handels- og købsomkostninger ved køb af "seconda casa" (feriebolig) i italien. 
Udregningen er vejledende og ChangeHome Real Estate er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af oplysningerne. Vi 
anbefaler altid, at du benytter kvalificerede rådgivere, når du køber fast ejendom. For uddybende information er 
du meget velkommen til at kontakte os. 

PLANTEGNINGER

Tinglysning og stempelafgifter

ved køb af "seconda casa"

Vejledende tegninger er uden ansvar. Tegningerne er ikke målfaste. 

€ 380.000

€ 6.442

€ 1.067

€ 4.560

€ 3.952

€ 11.400

€ 31.801

€ 411.801

Moms € 4.380af notar, teknisk dokumentation og mæglersalær
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GENEREL INFORMATION OG EVENTUELT TILBEHØR EJENDOMSDATA

LOKALOMRÅDET OG SÆRLIGE FORHOLD

Beliggenhed Sorana

Provins

Region

Ejendomstype

Grundareal udgør

Opført år (anslået til)

Ombygget år

Boligareal 

Kælder

Terrasse

Altan

Antal etager

Antal soveværelser

Antal badeværelser og/el. toiletter

Ejendommens primære varmekilde

Energimærke

Højdeplacering over havets overflade

Udsigt

Tilkørselsforhold

Afstand fra hovedvejen

Storbyer i nærheden (under 1 time)

Parkering

Nærmeste lufthavn

Afstand til nærmeste lufthavn

Nærmeste indkøbsmuligheder

Nærmeste restaurant 5

5

Ja

Ja

Toscana

G

Firenze

10000

240

3

2

5

55

Have

Pool

Privat

Ja - privat

1900

Restaureret stenhus

Bakkelandskab, natur, bjerglandskab

Elektrisk

PT

Nej

80

1500

Ejendommen er helt igennem og smagfuldt restaureret og fremstår som indflytningsklar. 
Man har bibeholdt de flotte stenmure og mange andre af husets originale detaljer. 

Ejendommens pool er et ovenjordsbassin med en træterrasse. Poolen tømmes i vinterperioden 
og genfyldes med vand i forårs- og sommermånederne. 
Der er eventuelt mulighed for at bygge en støbt pool på grunden. 

  

Ejendommen ligger cirka en kilometer fra Sorana ved Pescia tæt på den berømte kurby 
Montecatini Terme og den hyggelige storby Pistoia. 
Området er grønt og smukt og kendetegnes ved sit flotte bakkelandskab der, pga. sine ligheder 
med det Schweiziske landskab, bliver kaldt Svizzera Pesciatina. Forfatteren til den berømte 
Pinocchio bog kommer fra området. 

Ejendommen ligger på en smal grusvej, som det næstsidste hus. 

Der er stort set samme afstand til de to store toscanske lufthavne i Pisa og Firenze, som begge 
kan nået på omkring en time. 

Grusvej

Pistoia, Prato, Montecatini, Lucca


