
Flot villa med egen pool og suveræn 
udsigt, beliggende privat i hyggelig 
toscansk landsby 20 km fra Firenze

Carmignano

1977 2 3 4 60008 250

Skøn, velholdt villa med stor, privat have og pool med den dejligste udsigt. 
Boligen består af en stor entré, to store stuer og en spisestue med adgang til en stor 
terrasse, køkken og bryggers. Derudover 3 soveværelser - alle med adgang til endnu en stor 
terrasse og smuk panoramaudsigt, et kontor/værelse, 3 badeværelser samt en kælder. 
Huset er omgivet af 6000 kvm skøn, velholdt have med oliventræer og en lækker, stor pool 
med udsigt til det smukke bakkelandskab, der omgiver ejendommen.
Carmignano er kendt blandt vinkendere for sine fantastiske vine, der dyrkes på de mange 
skråninger og bakker i området. Fra ejendommen er der udsigt til de flotte vinmarker og når 
vejret er klart kan man tydeligt se Firenzes berømte domkirke ude i horisonten. 
Bedre beliggenhed findes ikke! 

Via Giovanni XXIII, 18 
50059 Vinci (FI)

Tel.   +39 0571 56253

www.ChangeHome.com
RealEstate@ChangeHome.com
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€ 1100.000
ToscanaPO–

€ 1.100.000



€ 1.200.435

€ 1.100.000

SAGSNR.

161
TYPE EJENDOM

VillaCH

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. 

€ 1100.000

€ 30.747

€ 1.067

€ 13.200

€ 11.440

€ 33.000

€ 102.134

Moms € 12.680af notar, teknisk dokumentation og mæglersalær

€ 1202.134
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TYPE EJENDOM

VillaCH

GENEREL INFORMATION OG EVENTUELT TILBEHØR EJENDOMSDATA

LOKALOMRÅDET OG SÆRLIGE FORHOLD

Beliggenhed Carmignano

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 1

1

Ja

Ja

Toscana

E

Firenze

6000

250

3

2

4

20

Have

Pool

Privat

Ja - privat

1977

Villa

Oliventræer, bakkelandskab, vinmarker, by

Naturgas

PO

Ja

190

Huset og udearealerne er velholdte, og boligen fremstår som indflytningsklar. 

Til ejendommen hører en stor swimmingpool (12x6 meter). Dette er et stort aktiv, da det er 
atypisk for kommunen at give tilladelse til en pool på denne størrelse

Mulighed for at genskabe den oprindelige, store tagterrasse på husets nordside, og derved 
også opnå udsigt mod Appenninerne og den tilstødende dal. 

Kommunen i Carmignano har med den nye lokalplan indført byggestop på hele territoriet, og 
der er derfor ikke risiko for at der bliver opført nye byggerier der kan skæmme udsigten. 
Byrådet har desuden indført nye, grønne initiativer, der skal gøre Carmignano CO2 neutral i 
fremtiden, bl.a. ved plantning af hundredevis af nye træer og planter, og ved at tilgodese 
bæredygtige initiativer. 

Ejendommen ligger på en stille villavej, der ender blindt, i en af landsbyens højest placerede 
områder, hvorfra der er en fænomenal udsigt til alle sider. 
Kvarteret er roligt og hyggeligt, og ligger få hundrede meter fra byens vartegn, La Rocca - en 
gammel middelalderfæstning med et klokketårn.
Boligen ligger desuden blot 10 minutters gang fra Carmignano's hyggelige torv, hvor byens 
barer, restauranter, pizzeriaer, butikker, posthus og apotek ligger. Her er desuden et lille 
marked hver tirsdag, hvor man kan købe lidt af hvert. 
Byen har et aktivt kulturliv og kommunen og frivillige organisationer arrangerer hvert år flere 
store begivenheder - ofte med vin og gastronomi som omdrejningspunkt - der også tiltrækker 
folk fra oplandet. Carmignano ligger blot 20 minutter fra Firenze og 10 minutter fra Prato. 
Begge byer har et enormt udvalg af butikker, restauranter og museer. 

Carmignano er desuden det perfekte udgangspunkt for udflugter til hele Toscana, idet man kan 
nå både motortrafikvejen FI-PI-LI, der, samt motorvejene mod Lucca og Pisa og mod Milano, 
Bologna og Rom, indenfor 20 minutter.  

Ja

Asfalteret vej

Firenze, Pistoia, Lucca


