
Liebhaverejendom med vin, 
oliven og formidabel udsigt

Casore del Monte 

2012 2 4 5 96707 209

Enestående toscansk landejendom med forrygende udsigt så langt øjet rækker. Huset er 
bygget i 1903 som en typisk toscansk vingård. Alt er smagfuldt istandsat, og i 2012 blev den 
indbydende saltvandspool etableret. 
I stueplan er en hall samt 2 lyse stuer, hvoraf den ene fører direkte ind til køkkenet. Her 
finder man endvidere et gæstetoilet samt et dejligt soveværelse med privat badeværelse 
og direkte udgang til terrassen. På 1. sal er der 4 værelser og 2 badeværelser – kan fungere 
som 2 separate afdelinger. 
Området ligger højt over havets overflade, hvorfor her er den mest vidunderlige udsigt. På 
ejendommens jord er både frugttræer samt vinstokke og oliventræer, hvoraf man får et 
rigtig godt udbytte af henholdsvis vin og olivenolie. 
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TYPE EJENDOM

LiebhaverejendomCH

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. 

€ 900.000

€ 5.036

€ 1.067

€ 10.800

€ 9.360

€ 27.000

€ 63.638

€ 963.638

Moms € 10.375af notar, teknisk dokumentation og mæglersalær
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GENEREL INFORMATION OG EVENTUELT TILBEHØR EJENDOMSDATA 

LOKALOMRÅDET OG SÆRLIGE FORHOLD

Beliggenhed Casore del Monte 

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 2

2

Ja

Ja

Toscana

G

Firenze

9670

209

4

2

5

40

Have

Pool

Privat

Ja - privat

2012

2012

Liebhaverejendom

Oliventræer, vinmarker, bakkelandskab

Eget gasfyr

PT

Nej

400

30

Ejendommen er blevet helt igennem og smagfuldt restaureret i 2012, hvor der ligeledes er 
blevet installeret en skøn pool med saltvandsanlæg.  

Den store, skønne terrasse har en formidabel udsigt og masser af plads til spisning og 
afslapning for hele familien. 
På terrassen findes også en udendørs stenovn, hvor man kan lave de lækreste pizzaer.   

Det er aftalt at køkkenelementer og hårde hvidevarer medfølger.  

Øvrige tilstedeværende løsøre medfølger ikke. 

Ejendommen har en lille vinmark og en overskuelig olivenlund, så der er mulighed for at lave 
sin egen vin og olie. 

Ejendommen ligger i et skønt, grønt bakkeområde, for foden af appninerne, hvor der er 
mulighed for trekking, skisport, mountainbiking og mange andre aktiviteter.  

Boligen befinder sig mindre end to kilometer fra den lille landsby Casore del Monte, hvor der er 
et par hyggelige restauranter, og omkring 5 km. fra Nievole, hvor man finder et større udvalg af 
dagligvarebutikker og spisesteder.  

Den nærmeste storby, Montecatini Terme (ca. 10 km.) er strategisk godt placeret, tæt på 
motorvejen, lufthavnene i Firenze og Pisa, storbyer som Firenze, Lucca og Pistoia og den 
toscanske kysts skønne strande.  
Området er det perfekte udgangspunkt for at udforske Toscanas mange spændende 
attraktioner og seværdigheder.  

Nej

Asfalteret vej

Montecatini Terme, Pistoia, Lucca, Firenze


