
 

 

 
 

Finca in Jijona Alcoy – Vallei en Bergzicht 
 

Deze Finca is te koop tevens is het zeer geschikt om het te verhuren voor vakantie doelen, boekingen 
en vaste klanten zijn inbegrepen indien gewenst om de Finca ook voor vakantie verhuur beschikbaar 
te stellen. 
 

 

  

  

  
   

 
 Beschrijving van het object : 55000 m2 grondstuk 

zeer geschikt voor vakantie doeleinden, een pension of een bed en breakfast , mogelijkheden van het 
plaatsen van caravans of het bouwen van kleine bungalows waarvan er inmiddels al een is 
gerealiseerd.  De Finca van 400m2 ligt in  een vallei tussen de bergen van Jijona-Alcoy aan de Costa 
Blanca in Spanje,  
 
zeer geschikt voor vakantie doeleinden, een pension of een bed en breakfast , mogelijkheden van het 
plaatsen van caravans of het bouwen van kleine bungalows waarvan er inmiddels al een is 
gerealiseerd.  De Finca van 400m2 ligt in  een vallei tussen de bergen van Jijona-Alcoy aan de Costa 
Blanca in Spanje,  
waar de witte stranden nooit ver weg zijn.  

Deze typische architectuur uit de Spaanse cultuur  smelt perfect samen met de omgeving. 

  
De eigenaren zijn er in geslaagd om een tropische, rustgevende en relaxte ambiance te creëren. 
De Finca is omgeven door monumentaal natuurschoon en daardoor ideaal om geestelijk en lichamelijk 
te ontspannen. 
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Deze oorspronkelijke Spaanse Finca is in de afgelopen jaren geheel opgeknapt en deels 
gerenoveerd. De originele detailles zoals; dikke muren,  
hoge  plafonds met deels houten balken zijn bewaard gebleven.  
De combinatie van oud met minimalistisch doch stijlvolle authentieke decoraties maken deze Finca 
uniek in zijn soort. 

Spectaculair uitzicht over het eigen landschap van 55.000 m2 , met vele soorten fruitbomen en een 
zeer fraaie en gezellige tuin met veel kleurrijke planten en bloemen.    
Divers aanbod buiten activiteiten. 
Traditionele vissers dorpjes maar ook moderne winkelcentra, Mooie wandel en fiets routes in de nabij 
gelegen bergen, waar ook o.a. watervallen en een stuw meer aanwezig zijn die de Finca voorziet van 
fris bergwater. Diverse golfresort zijn binnen handbereik. 

Deze centraal gelegen Finca geniet een goede reputatie en is volledig operationeel.  
Alle benodigde vergunningen kunnen zonder problemen aangevraagd worden.  

De Finca wordt gemeubileerd verkocht en gestoffeerd verkocht , en is in principe vrijwel direct 
operationeel voor een pension of een bed en breakfast. 

Een splinternieuw groot zwembad, een centrale airco systeem en nieuwe water boilers en een geheel 
nieuwe aangelegde elektriciteit maakt het geheel kompleet. 

Deze prachtige Finca  is een buitenkans voor hen die een volledig operationeel bedrijf willen runnen in 
Spanje. 

Op het perceel vindt u een hoofdhuis met 2 verdiepingen. 8 slaapkamers en 3 badkamers.  2 
Keukens, diverse zithoekjes  en zeer grote woonkamer met een groot terras (overdekte serre ) waar 
de gasten kunnen genieten  tijdens het ontbijt lunch of diner van het mooie uitzicht. 

Aan de rechterzijde van het huis zijn nog 2 aparte gasten verblijven met elk 1 slaapkamer en een 
woon gedeelte. 

Ook is er op het perceel een splinternieuwe bungalow met 1 slaapkamer en een badkamer, 1 keuken 
en 1 woon gedeelte met terras omringt door een bijzondere mooie tuin gelegen op 50 meter van het 
zwembad 

Aan de voorzijde van het hoofdhuis is een groot nieuw zwembad 
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