
Spanje

Wonen Werken Buitenland
 

Speciale nieuwsbrief met te koop/te huur staande accommodaties

Spanje

België

Het pand staat in een schitterende

omgeving dichtbij de mooie stad

Valencia,  op 20 minuten rijden van het

vliegveld van Valencia en 25 minuten

van de mooie witte zandstranden van

Valencia stad en op ongeveer 1 uur

rijden bent u in de regio Altea, Calpe

en zijn stranden.

Zeer gezellige gezinswoning met een

prachtige, enorme sfeervolle B&B met

4 kamers en een mooie tuin in

Beverst/Bilzen! Een regio in België

bij de Nederlandse grens vlakbij

Maastricht.

Mooi huis met vergezichten in de

bergen van de Pyreneeën. In de

Pallars streek. Het huis kan als

vakantiehuis verhuurd worden. Ideaal

voor outdoor en wandelaars.

Meer info >>  

Meer info >>  
499.500

360.000

Meer info >>  
275.000

https://wonenwerkenbuitenland.com/2022/09/24/bed-and-breakfast-en-2-vakantiehuisjes-te-koop-vlakbij-de-stad-valencia-spanje/
https://wonenwerkenbuitenland.com/2022/09/24/bed-and-breakfast-en-2-vakantiehuisjes-te-koop-vlakbij-de-stad-valencia-spanje/
https://wonenwerkenbuitenland.com/2022/09/24/bed-and-breakfast-en-2-vakantiehuisjes-te-koop-vlakbij-de-stad-valencia-spanje/
https://wonenwerkenbuitenland.com/2022/09/24/bed-and-breakfast-en-2-vakantiehuisjes-te-koop-vlakbij-de-stad-valencia-spanje/
https://www.casalmonte.com/nl/objecten/casa-frare
https://wonenwerkenbuitenland.com/2022/09/24/bed-and-breakfast-en-2-vakantiehuisjes-te-koop-vlakbij-de-stad-valencia-spanje/


Ecuador

Wonen Werken Buitenland
 

Speciale nieuwsbrief met te koop/te huur staande accommodaties

Spanje

Spanje

Mooi authentiek Spaans pand in de

Pyreneeën. Nabij skigebieden en de 2

grote natuurparken. Ideaal voor outdoor

en wandelen. Het heeft 4 gastenkamers

met ieder een eigen badkamer. Het staat

in de mooie streek Ribagorza. Wat ook

zeer populair is bij de spanjaarden

zelf.  

Hotel & restaurant in  het centrum van

Otavalo, vlakbij het centrale park.

Het is een middenklasse hotel met een

geheel eigen, persoonlijke en

gezellige sfeer. 13 kamers, waaronder

1 kleine studio, restaurant, patio,

dakterras.

Meer info >>  

In het Zuiden van Spanje staat dit op te
knappen pand met 10.000 M2  grond,
hoofdwoning, casita en stallen erbij.
vlakbij Alhaurin el Grande.

Stuur een WhatsApp voor meer info naar
Cristie: +34651763302 (spreekt Nederlands)

Vermeld wel dat je de info van Corrina  heb
gehad.

550.000

299.000

560.000

Meer info >>  

https://www.casalmonte.com/nl/objecten/gerenoveerd-authentiek-huis-tuin-bed-and-breakfast-ribagorza-huesca-pyreneeen-spanje-te-koop
https://www.casalmonte.com/nl/objecten/gerenoveerd-authentiek-huis-tuin-bed-and-breakfast-ribagorza-huesca-pyreneeen-spanje-te-koop
https://www.globaldutchies.nl/accommodaties/ecuador/hotel-dona-esther-arbol-de-montalvo-restaurant/
https://www.globaldutchies.nl/accommodaties/ecuador/hotel-dona-esther-arbol-de-montalvo-restaurant/


Frankrijk

Wonen Werken Buitenland
 

Speciale nieuwsbrief met te koop/te huur staande accommodaties

Mexico

Italië

Een resort aan de Caribische kust van

Mexico met 4 ruime strandbungalows,

allemaal met overdekt strandterras aan

de Costa Maya in het zuidoostelijke

deel van het schiereiland Yucatan. Vlak

voor het strand. Perfecte locatie voor

duikers. 

Moulin de Chez Joyeux ligt verscholen

in een Natura 2000-gebied op een

domein van ruim 5,6 hectare. Het

geheel bestaat uit een karakteristiek

landhuis, 2 geschakelde authentieke

molenaarsgebouwen met aangrenzende

schuur, garage, waterput, kippenhokken

en een zwembad van 10 x 5,5 meter.

Meer info >>  

Privé huis  met verhuur appartement 

 en tuinhuis op een terrein van

3000m2. 

In de tuin ligt een zwembad van 7x14

m, met vele zitjes eromheen.

In Sarzana,  in de Noord-Italiaanse

regio Ligurië.
900.000

820.000

399.000

Meer info >>  

Meer info >>  

https://www.globaldutchies.nl/accommodaties/mexico/hotel-maya-luna/
https://www.globaldutchies.nl/accommodaties/mexico/hotel-maya-luna/
https://www.moulinjoyeux.com/nl/te-koop.html
https://www.moulinjoyeux.com/nl/te-koop.html
https://www.globaldutchies.nl/accommodaties/italy/casanieske/
https://www.globaldutchies.nl/accommodaties/italy/casanieske/


Spanje

Wonen Werken Buitenland
 

Speciale nieuwsbrief met te koop/te huur staande accommodaties

Spanje

Portugal

B&B te koop in Competa, Zuid-Spanje met

3 gastenkamers gelegen in het centrum

met alles bij de deur.

Klik HIER voor de website

Meer info via +34615319388

(Nederlands).

Cortijo Viva la Vida heeft een ideale

ligging nabij de Sierra Nevada en de

stad Granada met het bekende Alhambra

paleis. 5 appartementen.

Voor meer info graag een mail aan:

corrina@wonenwerkenbuitenland.com

825.000

399.000

599.000

SUCCESVOLLE BED AND BREAKFAST VOOR

WANDELAARS EN RUSTZOEKERS IN

NATUURRIJK MONCHIQUE, ALGARVE,

PORTUGAL

Met 6 slaapkamers, 5 badkamers

Website

mnoordeloos@sapo.pt

https://www.alcampanario.com/
https://nl.spadalma.eu/

