
 Finca/ Villa B & B in Calig, Spanje. 

 Prachtige luxueus Finca in gebruik als B & B met een oppervlakte van 500 M2.  

 Gelegen op een grondstuk 12.000 M2. 

 2 woonkamers. 

 2 keukens. 

 6 slaapkamers. 

 6 badkamers. 

 Groot balkon, veel terrassen. 

 Zwembad: 15 meter lang en 1.40 tot 2.60 m diep.  

 Centrale verwarming, airconditioning, met energy certificaat.  

Finca villa met een prachtig groot privé zwembad en heel veel buitenruimte. Landelijk gelegen in de mooie omgeving 
van Calig. Càlig is een echt Spaans dorpje in de provincie Castellón in de regio Valencia met een oppervlakte van 28 
km². Càlig telt 2231 inwoners. De villa is bijzonder geschikt als B&B met twee gescheiden woon gedeelte boven en 
beneden en met zijn vele kamers. De villa wordt nu voornamelijk in zijn geheel verhuurd voor familie of vrienden 
groepen tot max. 16 pers. De villa is luxe ingericht beschikt over alle moderne comfort zoals airco en centrale ver-
warming. 

Deze riante villa /Finca  in authentiek Spaanse bouwstijl heeft twee grote keukens en bijkeukens, 6 slaapkamers met 
6 badkamers,300m2 terras met veel mooie hoekjes en zitjes. Op het buiten terrein vind je ook een gezellige paella-
plek en vaste stenen barbecue, trampoline, tennistafel, jeu de Boele. Alle aanwezige inventaris zoals zonnebedden 
en tuinmeubels, aankleding en inrichting van het geheel behoren tot de koop! 

De villa/ Finca is zeer compleet ingericht. Echt alles is aanwezig aan meubilair en WC , badkamer en keuken beno-
digdheden. 

Deze mooie locatie is dicht bij de zandstranden van Benicarló  (ca. 10km), Vinaros en Peñiscolá en winkel gebieden 
gelegen. Ook andere activiteiten, bowling, karten, quad rijden, restaurants en heerlijke tapas bars liggen in de omge-
ving. In het dorp op ca.1 km vindt u de dagelijkse echte Spaanse boodschappen zoals: patisserie, brood en gebak, 
kleine buurtsuper, slagerij en restaurantjes. 

De villa is sfeervol ingericht. Het heeft een gezellige lounge -hoek en een 20m lange woonkamer waar met gemak 
met 16 pers. gezamenlijk gegeten kan worden. Zowel binnen als buiten onder een heerlijke luifel naast het grote en 
's avonds verlichte zwembad. 

Het huis is voorzien voor 3/4  gedeelte van balkon uitkijkend op het zuiden met prachtig uitzicht op olijf-, amandel- en 
vele andere citrusvruchtbomen.  Aan de oostkant van het huis is de zee richting Benicarló te zien.  

Deze villa heeft echt alles wat u zich maar kunt wensen. Dit huis is van Particulieren die veel zorg heeft voor huis en 
tuin en voor haar gasten. De villa heeft 6 slaapkamers met slaapplek voor 16 personen op dit moment. De bovenste 
slaapkamers hebben hun eigen balkon en en-suite badkamers waarvan alle met bidet en een met jacuzzi.  De bad-
kamers beneden bevinden zich op de gang. 

Te koop aangeboden: 

 Finca B&B in Calig, Costa Azahar Spanje. 
 Vraagprijs: €625.000,000,- k.k. 



Te koop aangeboden: 

       Finca B&B in Calig, Costa Azahar Spanje. 



Volledige beschrijving en inrichting van deze villa op verzoek. 

Voor meer informatie neemt u contact op met:  

Horeca Organisatie Totaal; 

E: info@horeca-organisatie-totaal.nl 

M: 06-53377965 

In collegiale verkoop met Spaanse makelaar. 


