
€ 1.475.000€ 800.000

Enestående, historisk villa i Bagni di Lucca

Bagni di Lucca

1850 3 3 5 60010 400

Vidunderlig historisk villa fra midten af   1800-tallet, i centrum af Bagni di Lucca. 

Ejendommen har med sin misundelsesværdige beliggenhed, i gåafstand fra butikker og 

restauranter, endnu sin historiske charme og ånd, idet man har bevaret de originale gulve, 

lofter med træbjælker, hvælvede lofter og smukke stentrapper. Denne omhyggelige 

restaurering betyder, at stedets og boligens historie stadig kan mærkes i dag. Ud over villaen 

(tre etager) er der også et anneks (to etager) tilsammen på 400 kvm. Fælles for de to enheder 

er den fremragende fordeling af rum, fokus på detaljer og størrelsen på værelserne og 

boligarealerne. Hovedhuset er meget lys og gennem de store vinduer kan man beundre 

haven med sine århundredgamle træer, såvel som de omkringliggende bakker og bjerge. 

Endelig kan villaen prale af en smuk og stor privat have på omkring 600 kvadratmeter. Et 

perfekt sted at finde ro og afslapning.

Via Giovanni XXIII, 18  

50059 Vinci (FI) 

Tel.   +39 0571 56253 

www.ChangeHome.com 

RealEstate@ChangeHome.com 

P.IVA & C.F.: 07041950481 2
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TYPE EJENDOM
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GENEREL INFORMATION OG EVENTUELT TILBEHØR EJENDOMSDATA 

LOKALOMRÅDET OG SÆRLIGE FORHOLD

Beliggenhed Bagni di Lucca

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 0

0

Toscana

G

Pisa

600

400

3

3

5

60

Have

Pool

1850

FI

150

Villaen er perfekt placeret i hjertet af byen, tæt på alle fornødenheder.  

Boligen er omgivet af en stor og meget velplejet privat have,  

Udover hovedhuset, findes der på ejendommen også et anneks i to plan - perfekt til at huse 
gæster.

Villaen ligger i centrum af Bagni di Lucca, og kun få minutters kørsel fra Borgo a Mozzano, hvor 
du kan se den berømte bro Ponte del Diavolo. 

Bagni di Lucca er ideel til den aktive familie, da den giver mulighed for at tage på trekking, 
mountainbike, rafting ecc. i lokalområdet. 
   
Toscanas største skisportssted, Abetone, ligger kun en times kørsel fra huset.

Lucca, Pisa, Pistoia, Montecatini Terme

Fritliggende hus

Fritliggende hus

Ja

Ja

Ja

Privat

Nej

Ja

Gasfyr

Asfalteret vej

Lorem ipsum...

Natur/bakkelandskab


