1,790,000 €

Santo Estevão
Ref: SVP1215

Dit landgoed heeft zeker alles wat u zou kunnen wensen, waaronder 8 slaapkamers, zwembad, tennis-baan, games room
en veel buitenruimte op dit grote perceel. Gelegen op korte afstand naar het dorp Santo Estêvão en op slechts 6 kilometer
van de prachtige stad Tavira.
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Dit landgoed heeft zeker alles wat u zou kunnen wensen, waaronder 8 slaapkamers, zwembad, tennis-baan, games room
en veel buitenruimte op dit grote perceel. Gelegen op korte afstand naar het dorp Santo Estêvão en op slechts 6 kilometer
van de prachtige stad Tavira.
Begane grond
Via de voordeur komt u binnen de hal met hier toegang tot een bibliotheek en een ruimte welke momenteel dient als
personeelskantoor.
Tevens vind u hier de toegang tot de woonkamer. De living is voorzien van een open haard, airconditioning en directe
toegang tot de buiten. Nabij de woonkamer bevindt zich de keuken, die is ingericht met alle benodigde voorzieningen. Zo
heeft de keuken een grote kookplaat met 4 gaspitten en 2 elektrische, oven, magnetron, Amerikaanse stijl koel-vries
combinatie. Vanuit de keuken heeft u ook directe toegang tot de binnenplaats. Een trap in de woonkamer leidt u naar de
ondergelegen verdieping met een grote tv-kamer, 2 slaapkamers, badkamer met vloerverwarming, games-room, bar en
wijnkelder.
Vanuit de entreehal is een gang die leidt naar 4 slaapkamers waarvan 2 een badkamer delen en de andere 2 slaapkamers
hebben en-suite badkamers. De eerste tweepersoonsslaapkamer aan de linkerzijde heeft vloerverwarming en toegang tot de
buitenzijde, tegenover deze slaapkamer is de gedeelde badkamer met vloerverwarming. De tweede slaapkamer is iets
kleiner en heeft toegang tot het terras. De derde slaapkamer heeft een eigen badkamer met vloerverwarming en toegang tot
de buiten.
Tegenover is de vierde slaapkamer met vloerverwarming, en-suite badkamer met vloerverwarming en toegang tot de
binnenplaats vanuit de slaapkamer.
Eerste verdieping
Een trap bij de ingang leidt naar de eerste verdieping met nog 2 slaapkamers, beide hebben een eigen badkamer met
vloerverwarming. Vanaf de hal op de eerste verdieping heeft u toegang tot het dakterras om te genieten van de zon en het
uitzicht.
Alle badkamers hebben vloerverwarming en 2 van de slaapkamers op de begane grond hebben ook vloerverwarming.
Daarnaast hebben alle slaapkamers, lounge, speelkamer etc. airconditioning, in totaal 13 units.
Toegang tot het landgoed is via de elektrisch bedienbare poorten, die u na ongeveer 350 meter over een onverharde weg
bereikt. Zodra u de poorten bent gepasseerd, volgt u de oprit voor ongeveer 320 meter tot aan de villa. Hier is een grote,
deels overdekte- parkeerplaats en voor de villa is tevens een grote binnenplaats gelegen. Naast de villa is de wasruimte en
vanaf de binnenplaats is toegang tot een gastentoilet.
Aan de zijkant van de binnenplaats tegenover de villa bevindt zich een BBQ/buitenkeuken met overkapping en eettafel die
plaats biedt aan maar liefst 22 personen. Gezellige zomeravonden hier gegarandeerd.
Vanaf de binnenplaats leiden enkele treden naar het grote zwembad met een groot terras rondom het zwembad.
De tennisbaan ligt aan de achterzijde van het perceel en rond de villa zijn verscheidene terrassen om te genieten van de zon
of de schaduw.
Al met al is dit landgoed zeker een bezoek waard om alles wat deze accommodatie te bieden heeft volledig te kunnen
waarderen.
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Algemene details








Bouwjaar: 1993
Type : Vrijstaand
Uitzicht: Zeezicht, Uitzicht op het
platteland, uitzicht op het
zwembad, Uitzicht op de tuin
Zwembad: Privé
Buitenruimte: Privé tuin, Terras /
Balkon, Dakterras
Watervoorziening: Waterbron,
Watertank
Riolering: Septic tank

Interieurdetails
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Exterieurdetails

Verwarming: Vloerverwarming
(elektrisch) , Open haard (hout
gestookt) , Airconditioning
(verwarmen & koelen) , Centrale
verwarming, Vloerverwarming
Warm water : Zonnepanelen
Isolatie: Dubbele beglazing,
Thermische isolatie, Geïsoleerd
dak
Meubilair: Meubilair ter overname
Keuken: Voorzien van
inbouwapparatuur, Magnetron,
Oven, Vaatwasser, Gaskookplaat,
Elektrische kookplaat ,
Koelvriescombinate, Toegang tot
terras
Badkamer(s): Bad, Douche,
Vloerverwarming
Slaapkamer(s): Ingebouwde
kasten, Airconditioning, Toegang
tot het terras, En-suite slaapkamer
(s)
Afwerkingen: Internet/Wifi, Alarm,
Schuifdeuren, Raamluiken,
Raamhorren
Overige ruimtes: Bibliotheek,
Wijnkelder, Speelkamer,
Bergruimte
Souterrain
Indeling: Begane grond , Tweede
etage , Souterrain , Split level
Energiecertificaat : D
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Zwembad: Chloor, Privé
Afmeting zwembad: +- 13, 5 x 5
kidney shaped
Buitenruimte: Privé tuin, Omheind
terrein, Dakterras, Terras / balkon,
Automatische irrigatie
Parkeren: Privé parkeerplaats
Strand: 5 min. rijden
Golf baan: 15 min. rijden
Supermarkt: 5 min. rijden
Restaurant: 5 min. rijden
Gezondheidscentrum: 5 min.
rijden
Airport: 35KM
Eigendom: Privé eigendom
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