Prijs op
aanvraag

São Brás de Alportel
Ref: SV1409

Dit is een buitenkans! Deze villa met 2 slaapkamers ligt op een perceel van 1400m². De locatie is geweldig, het ligt namelijk
net buiten São Bras de Alportel waar je toegang hebt tot diverse bars en restaurants en toch ligt het net genoeg afgelegen
zodat je er complete rust ervaart.
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Op slechts een paar honderd meter van het centrum van São Brás vinden we een vrijstaand huis met zeer veel potentie. Het
huis heeft wat werk nodig, maar deze ruwe diamant gaat iemand heel gelukkig maken, als permanente bewoning of als
heerlijk vakantie huis.
Het pand biedt een 80 m² en is gebouwd in 1986. De villa verwelkomt je met een grote open ruimte die je toegang geeft tot
alle kamers van het huis. Aan de rechterkant vindt u de keuken met een aangrenzende bijkeuken. De keuken moet
vervangen worden, met 3.5 bij 3.5 meter kan je er alle kanten mee op om er een mooie en complete keuken van te maken.
De aangrenzende bijkeuken is ook flink met 3.5 bij 2 meter.
Aan de voorkant van het huis bevinden zich twee slaapkamers die beide direct toegang tot buiten hebben met daarnaast de
badkamer. Ook is er een ´´woonkamer´´ die als 3e slaapkamer kan dienen of opengebroken kan worden zodat je er 1 grote
ruimte maakt. (zie plattegrond)
Het perceel met een comfortabele 1400m², biedt een vlak veld op het zuiden met enkele fruitbomen.
Kortom, alles is aanwezig om hier een prachtige villa van te maken die alles biedt wat u zich kunt wensen. Om zelf van te
genieten of als investering, wat u wilt.
Het is absoluut een bezoek waard.
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Algemene details






Interieurdetails

Type : Vrijstaand
Uitzicht: Uitzicht op het platteland
Buitenruimte: Privé tuin
Watervoorziening: Aansluiting
gemeente water
Riolering: Aansluiting gemeente
riool







Exterieurdetails

Meubilair: Inclusief meubilair
Badkamer(s): Douche, Bidet
Verdieping: ground floor
Indeling: Begane grond
Energiecertificaat : E
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Buitenruimte: Privé tuin
Parkeren: Privé parkeerplaats,
Garage
Strand: 20 min. rijden
Golf baan: 20 min. rijden
Supermarkt: 5 min. lopen
Restaurant: 5 min. lopen
Gezondheidscentrum: 5 min.
lopen
Airport: 10KM
Eigendom: Privé eigendom
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