
Flot, gennemrestaureret 
landejendom beliggende midt i 
landsby med alle fornødenheder

Carmignano

1900 3 7 6 250011 300

Denne smukt renoverede, typiske toscanske landejendom ligger i landsbyen Carmignano - 
kendt for sine udsøgte vine og det berømte maleri La Visitazione, af kunstneren Pontormo, 
der hænger i byens kirke.  
Ejendommen er på alle måder istandsat med respekt for den originale stil, og der er 
således smukke antikke terracotta-gulve, fritlagte træbjælker og masser af flotte detaljer.  
Boligen består af seks værelser, og hele syv badeværelser samt et stort køkken og diverse 
fællesarealer.  
Udearealerne består af en smuk, overskuelig have på cirka 2500 kvm med flere hyggekroge 
og en fantastisk træterrasse med swimmingpool, hvorfra der er udsigt til det toscanske 
landskab med olivenlunde og vinmarker.  
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Som købermægler  
kan Toscana Bolig  
assistere med køb  

af denne bolig.  
Kontakt os på tlf. :  

+45 4581 4511
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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 Toscana Bolig ApS 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

€ 29.048

€ 1.067

€ 13.200

€ 11.440

€ 33.000

€ 100.435

€ 1200.435

Moms € 12.680af notar, teknisk dokumentation og mæglersalær
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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 0

0

Ja

Ja

Toscana

G

Firenze

2500

300

7

3

6

20

Have

Pool

Privat

Ja - privat

1900

Liebhaverejendom

Oliventræer, bakkelandskab, vinmarker

Gasfyr

PO

Ja

189

300

Ejendommen er blevet helt igennem og smagfuldt restaureret og fremstår som indflytningsklar 

Der er stort udlejningspotentiale, idet ejendommen allerede er blevet benyttes som bed and 
breakfast med stor success 

Ejendommen ligger for enden af en stille villavej i landsbyen Carmignano, og er således ikke 
isoleret, men dog placeret således at man overhovedet ikke bemærker de omkringliggende 
ejendomme. Man er med andre ord garanteret privatliv, samtidig med at have alle landsbyens 
fornødenheder lige ved hånden, idet der kun er 2 minutters gang til byens hyggelige torv.   
I Carmignano ligger der flere gode restauranter, to pizzeriaer, slagter, bager, aviskiosk, apotek, 
frisør mm. samt to barer hvoraf den ene også sælger et udvalg af dagligvarer. 
Byen har et aktivt kulturliv og kommunen og frivillige organisationer arrangerer hvert år flere 
store begivenheder, der også tiltrækker folk fra de større byer i området.  
Carmignano ligger blot 20 minutter fra Firenze og 10 minutter fra den mere ukendte storby 
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 løber tværs igennem regionen, samt motorvejene 
mod Lucca og Pisa og mode Milano, Bologna og Rom, indenfor cirka 20 minutters.   
Byen ligger desuden blot 50 minutters kørsel fra Pisa Lufthavn og 20 minutter fra Firenze, og 
kan således hurtigt nåes fra alle danske lufthavne. 

Nej

Asfalteret vej

Prato, Firenze, Pistoia, Lucca


