1,475,000 €

Portimão
Ref: SVP781

Luxe familievilla met hoogwaardige afwerking en hoog niveau van comfort, gelegen op een perceel van 7.500 m² met
privacy, nabij het strand van Alvor & het centrum van Portimão. Er is vrij uitzicht, de tuin is volledig aangelegd en beschikt
over een verwarmd zwembad en prachtige terrassen. Een villa waar u het gehele jaar kunt genieten met familie en vrienden!

602sm

7500sm

4

6

Quinta Bela Vista Comercial 27, 8200-127 Albufeira Tel: +351 289 501 664 AMI: 11606
www.divine-home.pt | info@divine-home.pt

NEE

Bent u op zoek naar een sfeervolle familievilla in Portugal waar u zowel in de zomer als in de winter heerlijk kunt genieten
van comfort en luxe? Deze villa, gelegen in een prestigieuze omgeving, is gebouwd met oog voor detail. Er is gebouwd met
hoogwaardige materialen en gevoel voor de mediterraanse sfeer.
Enkele van de grote pluspunten van deze villa is het overdekte terras met glazen schuifwanden waardoor u het gehele jaar
door kunt genieten van het buitenleven in Portugal en het mooi uitzicht dat u vanaf het terras heeft.
Het terras is overdekt en heel ruim. Het terras beschikt over een open haard, BBQ, prachtig houten plafond en zowel ruimte
voor een riante eettafel voor heerlijke diners met familie en vrienden alsmede genoeg ruimte voor een heerlijke lounge met
ligbedden.
De villa is voorzien van een riante entree met toegang tot de woonkamer, eetkamer, keuken en de vleugel met de
slaapkamers.
De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en heeft toegang tot de eetkamer, het overdekte terras én de
bijkeuken/wasruimte met veel bergruimte.
Er zijn totaal 4 slaapkamers, allen met en-suite badkamer, inbouwkasten, airconditioning en centrale verwarming. Alle
inbouwkasten van hoogwaardig materiaal.
De master bedroom beschikt naast en-suite badkamer en inbouwkasten, ook over een riante kleedruimte met make-up tafel.
De details in afwerking zijn werkelijk prachtig; let eens goed op de wandverlichting, geheel in stijl. Of de prachtige vloeren die
in één stijl doorgezet zijn in de gehele woning. Of het sierlijke smeedwerk wat bij de ramen en deuren gebruikt is.
Het zwembad is verwarmd en beschikt over een jacuzzi. Rondom is een prachtig aangelegd terras waar u diverse ligbedden
geplaatst kunnen worden.
Bij het zwembad is een douche, alsmede onder het zwembad een extra badkamer waar ook een douchen en toilet aanwezig
zijn. Deze badkamer is een echte luxe; het vormt namelijk gelijk een praktische kleedruimte te gebruiken voor en na het
zwemmen. Zo hoeft er niemand met zijn natte zwemkleding door uw huis!
Onder het zwembad is ook nog een riante bergruimte aanwezig, alsmede het pomphuis.
De gehele tuin is prachtig aangelegd (7.500 m²!) en voorzien van diverse volwassen bomen en planten. Ook is er sfeervolle
verlichting aanwezig langs de verharde oprit naar de woning. Het perceel is tevens volledig omheind en biedt volledige
privacy. Bij de entree is een automatische toegangspoort aanwezig.
De villa beschikt o.a. over centrale verwarming, airconditioning, alarm, WIFI, aansluiting op gemeentewater en -riool, eigen
waterbron (voor tuin en zwembad), raamhorren en raamluiken, zonnepanelen (voor boiler voor verwarmen van het water in
de woning), satelliet TV, open haard in de woonkamer, open haard op het overdekte terras, BBQ op het terras en een
verwarmd zwembad.
Er is tevens een dubbele garage aanwezig, geschikt voor 3 auto's. Ook is het uiteraard mogelijk om op het terrein te
parkeren, bijvoorbeeld op de parkeerruimte bij de voordeur van de woning.
In het souterrain is een riante wijnkelder gelegen.
Een bezoek aan de woning zal u versteld doen staan van de hoogwaardige kwaliteit van deze villa. Bel ons nu voor een
afspraak.
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Algemene details









Bouwjaar: 2006
Type : Vrijstaand
Uitzicht: Zeezicht, Uitzicht op het
platteland
Zwembad: Privé
Buitenruimte: Privé tuin, Terras /
Balkon, Dakterras
Watervoorziening: Waterbron,
Watertank, Aansluiting gemeente
water
Riolering: Aansluiting gemeente
riool
Rolstoeltoegankelijk

Interieurdetails
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Exterieurdetails

Verwarming: Centrale verwarming
(elektrisch), Open haard (hout
gestookt) , Airconditioning
(verwarmen & koelen) , Centrale
verwarming
Warm water : Boiler (gas) ,
Zonnepanelen
Isolatie: Dubbele beglazing,
Thermische isolatie, Geïsoleerd
dak
Meubilair: Meubilair ter overname
Keuken: Voorzien van
inbouwapparatuur, Oven,
Koelkast, Vriezer, Afzuigkap,
Vaatwasser, Close-in boiler,
Elektrische kookplaat , Toegang
tot terras , Granieten aanrechtblad
Badkamer(s): Bad, Douche,
Verwarming
Slaapkamer(s): Ingebouwde
kasten, Airconditioning,
Kleedruimte, En-suite slaapkamer
(s)
Afwerkingen: Internet/Wifi, Alarm,
Raamluiken, Raamhorren
Overige ruimtes: Wijnkelder,
Bergruimte
Verdieping: All on one level
Indeling: Begane grond
Energiecertificaat : B-
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Zwembad: Verwarmd, Privé ,
Zwembad douche
Buitenruimte: Privé tuin, Omheind
terrein, Dakterras, Terras / balkon,
Automatische irrigatie
Parkeren: Privé parkeerplaats,
Garage
Strand: 5 min. lopen
Golf baan: Op de golfbaan
Supermarkt: 5 min. lopen
Restaurant: 5 min. lopen
Gezondheidscentrum: 5 min.
lopen
Airport: 10KM
Eigendom: Privé eigendom
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