
Flot restaureret originalt landhus i 
Larciano

Larciano

1900 2 2 3 27008 200

Særdeles flot landejendom i hjertet af Toscana midt mellem Firenze og Pisa og dermed fin 
afstand til de 2 toscanske lufthavne.

Den originale ejendom er blevet smagfuldt restaureret i 1995 med 2 gode badeværelser, 
spisekøkken og flere rigtig gode værelser.

Haven er overkommelig med sine blot 2700 kvm. Her er swimmingpool, hyggelige 
terrasser/skyggekroge og en skøn have, der ligger fredfyldt omgivet af toscanas fantastiske 
natur.

Via Giovanni XXIII, 18 
50059 Vinci (FI)

Tel.   +39 0571 56253

www.ChangeHome.com
RealEstate@ChangeHome.com
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€ 570.000
ToscanaPT –
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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. 

€ 570.000

€ 6.026

€ 1.067

€ 6.840

€ 5.928

€ 17.100

€ 43.531

€ 613.531

Moms € 6.570af notar, teknisk dokumentation og mæglersalær
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GENEREL INFORMATION OG EVENTUELT TILBEHØR EJENDOMSDATA

LOKALOMRÅDET OG SÆRLIGE FORHOLD

Beliggenhed Larciano

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

2700

200

2

2

3

44

Have

Pool

Privat

Ja - privat

1995

1900

Landejendom

Natur, oliventræer

PT

Nej

50

100

Ejendommen er blevet helt igennem og smagfuldt restaureret og i haven er en skøn pool hvor 
man kan køle sig på varme sommerdage.

Huset fremstår som indflytningsklart.

På grunden er der cirka 30 oliventræer - nok til at kunne dyrke olivenolie til privat forbrug. 

Boligen ligger perfekt placeret, lige midt i Toscana, kun to kilometer fra Larciano, hvor alle 
fornødenheder findes. 
Herfra er der kort afstand til landsbyen Vinci, hvorfra den berømte Leonardo da Vinci kommer, 
samt de kendte byer Lucca, Firenze, Prato, Pistoia og den populære spa-by Montecatini Terme.

Stedet er perfekt som base og udgangspunkt for udflugter, da det er nemt at nå alle Toscanas 
mange attraktioner herfra, hvad end du vil en tur til stranden, på sightseeing og shoppingtur til 
en storby, eller besøge en gammel middelalderby eller vingård. 

Nej

Asfalteret vej

Pistoia, Firenze, Prato, Montecatini


