285,000 €

Moncarapacho
Ref: SV1040

Uitstekende villa met 3 slaapkamers in een rustige, gewilde woonwijk in de buurt van het dorp
Moncarapacho in de Oost-Algarve. Half vrijstaand, begane grond, split level woning met ruime kamers,
zoals een grote woonkamer, grote keuken, eetkamer, drie grote slaapkamers en twee prachtige
badkamers. Volledig omheind terras rondom met eigen parkeer gelegenheid en dakterras met prachtig
uitzicht. Stranden van de beroemde Ria Formosa, Olhão, Fuseta en Faro airport liggen allemaal binnen 15
minuten rijden van de villa. Moncarapacho is binnen 5 minuten rijden en biedt een aantal geweldige
restaurants, cafés, dagelijkse versmarkt, supermarkten, bakkerijen etc. Zeer geschikt voor verhuur of privé
lock-up vakantie woning. Mogelijkheid om een zwembad te bouwen aan de zuidkant van de woning of een
bovengronds zwembad op het grote dakterras te plaatsen.
Op 5 minuten rijden van het centrum van het mooie dorp Moncarapacho met al zijn voorzieningen,
geweldige restaurants en café's bieden wij u deze mooie, ´klaar om in te stappen´ villa met drie
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binnenloopt. Betreed de villa vanaf het terras aan de westkant van het pand en je loopt de gang in met aan
de voorzijde de eethoek, naar rechts en een niveau lager, vindt u de woonkamer met houtkachel en directe
toegang tot het terras aan de zuidkant. Aan de linkerkant vindt u de keuken met grote L-vormige keuken en
deur naar het BBQ-terras en toegang tot het dakterras met prachtig uitzicht. Terug binnen vindt u nog eens
drie grote slaapkamers, allemaal met toegang tot de omliggende terrassen en een met een eigen privé
terras!
Dit is een uitstekende gelegenheid voor een zeer goede prijs om een onderhoudsarme accommodatie te
bezitten in een zeer mooie omgeving, dicht bij alle geweldige dingen die de Oost-Algarve te bieden heeft.
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DETAILS
Bouwjaar: 2003
Aansluiting riolering
Dakterras
Energiecertificering : in proces
Aansluiting gemeente water
Airconditioning
Open haard
Tuin
Golf : 10 min.
Strand : 20 min.
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