Prijs op
aanvraag

São Brás de Alportel
Ref: SVP1446

Als u op zoek bent naar een heerlijke plek met prachtig uitzicht, zoek dan niet verder. Deze villa met 3 slaapkamers en 3
badkamers biedt een fantastisch, ononderbroken uitzicht over de omringende heuvels en naar de zee. Deze woning is
JHVFKLNWYRRULHGHUHHQGLHRS]RHNLVQDDUHHQOHYHQRSKHWSODWWHODQGELQQHQKDQGEHUHLNYDQKHWSRSXODLUHVWDGMH6ƗR%UDV
de Alportel.
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(HQYDQGHODDWVWHKXL]HQERYHQDDQHHQODQGZHJJHWMHRSVOHFKWVHHQSDDUNLORPHWHUYDQKHWSRSXODLUH6ƗR%UDVGH
Alportel. Deze woning biedt een leven op het platteland zonder de afgelegen ligging of het isolement dat meestal
geassocieerd wordt met een leven buiten de stad. Er zijn een paar bekende restaurants en een café allemaal binnen tien
PLQXWHQULMGHQ*HOHJHQWXVVHQ6ƗR%UDVGH$OSRUWHOHQ6DQWD&DWDULQDGD)RQWHGR%LVSRLVGH]HYLOODSHUIHFWRPKHWKHOH
jaar door te bewonen of voor familievakanties.
Het is mogelijk om de villa te betreden via de voordeur of via de garage. Via de voordeur komt u in een afgesloten
portiek/entreehal en vervolgens in het woongedeelte. Een interne deur vanuit de garage brengt u naar het achterste
gedeelte van de woonkamer.
De begane grond bestaat uit een flinke en huiselijke woonkamer, die de breedte van het pand loopt, groter aan de voorkant
van het huis dan aan de achterkant. Ramen en deuren aan beide kanten zorgen voor veel natuurlijk licht. Het voorste
gedeelte heeft een pellet kachel en het achterste gedeelte heeft een houtkachel voor de koelere maanden van het jaar. Er is
een slaapkamer naast de zitkamer en een familie badkamer.
Alle ramen en deuren zijn voorzien van horren en luiken.
Een korte trap brengt u van de zitkamer naar de keuken, die kan worden afgesloten met een op maat gemaakte glazen
deur. Er is voldoende ruimte in de keuken om te dineren. Een deur vanuit de keuken komt uit op een beschutte veranda met
een BBQ plaats. Dit is een heel bijzondere plek, want het biedt een prachtig, onbelemmerd uitzicht over de vallei.
Een metalen/houten wenteltrap brengt u vanuit de woonkamer naar de 2 slaapkamers met eigen badkamer op de eerste
verdieping, een met bad en de andere met douche. Alle slaapkamers hebben ingebouwde kasten. Een deur vanaf de
overloop boven geeft toegang tot een groot terras, dat nog een buitenruimte biedt met hetzelfde spectaculaire uitzicht.
Buiten de keuken leidt een trap vanaf de BBQ ruimte naar het zwembad (10m x 5m). De tuin rondom de villa en het
zwembad is zeer onderhoudsvriendelijk. Het perceel strekt zich uit over een helling onder het terras bij het zwembad en dit
gebied is gevuld met inheemse bomen (johannesbroodbomen, olijven, enz.). Dit stuk land is gelaten zoals het is en zou
gewoon vereisen dat het kreupelhout wordt geruimd wanneer dat nodig is.
De woning heeft veel opslagruimte; er zijn 2 aparte buiten opslagplaatsen in aanvulling op de garage.
Het perceel is volledig omheind en heeft een stevige dubbele toegangspoort bij de ingang, waardoor u gemakkelijk kunt
parkeren en keren.
Voor iedereen die van het platteland houdt, maar niet geïsoleerd wil zijn, is deze woning een must om te zien.
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Algemene details








Bouwjaar: 1999
Type : Vrijstaand
Uitzicht: Zeezicht, Uitzicht op het
platteland, uitzicht op de bergen
Zwembad: Privé
Buitenruimte: Privé tuin, Terras /
Balkon, Dakterras
Watervoorziening: Aansluiting
gemeente water
Riolering: Septic tank

Interieurdetails
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Exterieurdetails

Verwarming: Open haard (hout
gestookt) , Airconditioning
(verwarmen & koelen)
Warm water : Boiler (gas)
Isolatie: Dubbele beglazing
Meubilair: Inclusief meubilair
Keuken: Koelkast, Vaatwasser,
Gaskookplaat, Toegang tot de
tuin, Toegang tot terras
Badkamer(s): Bad, Douche,
Verwarming
Slaapkamer(s): Airconditioning,
Toegang tot het terras, En-suite
slaapkamer(s)
Afwerkingen: Internet/Wifi,
Raamluiken, Raamhorren
Overige ruimtes: Bijkeuken,
Bergruimte
Indeling: Begane grond , Eerste
etage, Split level
Energiecertificaat : E
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Zwembad: Chloor, Privé ,
Zwembad douche
Afmeting zwembad: 10 x 5
Buitenruimte: Privé tuin, Omheind
terrein, Dakterras, Terras / balkon
Parkeren: Privé parkeerplaats,
Garage
Strand: 30 min. rijden
Golf baan: 20 min. rijden
Supermarkt: 10 min. rijden
Restaurant: 10 min. rijden
Gezondheidscentrum: 10 min.
rijden
Airport: 25KM
Eigendom: Privé eigendom
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