980,000 €

Santo Estevão
Ref: SVP1481

Deze verbazingwekkende 6 slaapkamer, 4 badkamer ruime Quinta op een groot privéperceel van 7500 m² met zwembad en
annex met garage en games-room ligt dicht bij alle voorzieningen terwijl het totale privacy biedt. Verdeeld over begane
grond, eerste verdieping en een ruime zolder. Met ver zeezicht vanaf de eerste verdieping biedt deze woning ook
airconditioning, 2 open haarden, massief eiken vloeren, terrassen, vaste BBQ en buiten steenoven.

309sm

7500sm

6

4

Largo de S. Sebastião 17, 8150-139 S. Brás de Alportel Tel: +351 289 841 751 AMI: 11606
www.divine-home.pt | info@divine-home.pt

JA

Deze verbazingwekkende 6 slaapkamers, 4 badkamers ruime en klassieke Quinta op een groot privéperceel van 7500 m²
met zwembad en annex met garage, games room, bar en badkamer ligt dicht bij alle voorzieningen terwijl het totale privacy
biedt. Verdeeld over begane grond, eerste verdieping en een ruime zolder. Met ver zeezicht vanaf de eerste verdieping biedt
deze woning ook airconditioning, 2 open haarden, massief eiken vloeren, terrassen, vaste BBQ, volgroeide tuin en buiten
steenoven.
Begane grond
De entree leidt naar de hal met een gastentoilet onder de trap naar de eerste verdieping.
Vanaf de entree naar uw rechterzijde komt u in de lounge met massief eiken houten vloer en hoog plafond met houten
balken, verder in de lounge airconditioning, open haard en openslaande deuren naar het afgesloten terras.
Dit zuidwestelijke terras van het pand is afgesloten maar kan gemakkelijk worden geopend met de schuifdeuren, hier is ook
een vaste stenen BBQ.
Recht vooruit vanaf de entree is de keuken, volledig ingericht met Miele-apparatuur en een dubbele spoelbak, de kookplaat
is een mix van gas en elektrisch. Ook vanuit de keuken heeft u directe toegang tot de buitenzijde via openslaande deuren.
Verder op dit niveau een wasruimte met wasmachine en droger. Een badkamer met toilet, bidet en douche.
Aan het einde van de gang, links vanaf de ingang, zijn twee slaapkamers aan de zuidzijde, beiden met houten vloeren,
airconditioning, inbouwkasten en openslaande deuren naar de buitenzijde.
Eerste verdieping
De houten trap leidt naar de overloop op de eerste verdieping.
Recht vooruit vanaf de trap heeft u de eerste slaapkamer die op dit moment in gebruik is als kantoor. Aangrenzend is de
tweede slaapkamer met inbouwkasten. Beide slaapkamers hebben airconditioning en directe toegang tot het terras op de
eerste verdieping met ver uitzicht op zee, vanaf dit terras zijn ook buitentrappen die terug naar beneden leiden naar de
volgroeide tuin.
De badkamer op deze verdieping heeft een toilet, bidet en bad.
Loft
Aan uw linkerhand op de overloop op de eerste verdieping is een kleinere kamer die de trap naar de zeer ruime loft verbergt
waar u nog twee slaapkamers vindt, een badkamer en veel bergruimte
Aan de oostzijde van de villa is de garage, dat is het voorste deel van het bijgebouw met de games-room, bar en een
badkamer. Aan de zuidzijde van het bijgebouw is de tweede stenen BBQ en een steenoven. De openslaande deuren van
het bijgebouw kijken uit op het zwembad.
Toegang tot het geheel is via de kleine voetgangerspoort of de grote elektrisch bediende poort die naar de garage leidt.
In al een geweldige Quinta vol karakter die echt moet worden gezien om alles wat deze accommodatie te bieden heeft ten
volle te kunnen waarderen
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Algemene details









Bouwjaar: 1999
Type : Vrijstaand
Uitzicht: Zeezicht, Uitzicht op het
platteland, uitzicht op het
zwembad, Uitzicht op het dorp,
Uitzicht op de tuin
Zwembad: Privé
Buitenruimte: Privé tuin, Terras /
Balkon
Watervoorziening: Waterbron,
Watertank, Aansluiting gemeente
water
Riolering: Aansluiting gemeente
riool

Interieurdetails
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Exterieurdetails

Verwarming: Open haard (hout
gestookt) , Airconditioning
(verwarmen & koelen) , Open
haard
Warm water : Boiler (elektrisch)
Isolatie: Dubbele beglazing
Meubilair: Meubilair ter overname
Keuken: Voorzien van
inbouwapparatuur, Magnetron,
Afzuigkap, Wasmachine,
Vaatwasser, Gaskookplaat,
Elektrische kookplaat ,
Koelvriescombinate, Granieten
aanrechtblad
Badkamer(s): Bad, Douche, Bidet
Slaapkamer(s): Ingebouwde
kasten, Airconditioning, Toegang
tot het terras
Afwerkingen: Raamluiken
Overige ruimtes: Speelkamer,
Bergruimte, Gastenverblijf
Indeling: Begane grond , Tweede
etage , Vliering
Energiecertificaat : E
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Zwembad: Chloor, Privé
Afmeting zwembad: +- 9 x 5 meter
Buitenruimte: Privé tuin, Omheind
terrein, Electrische poort , Terras /
balkon, Automatische irrigatie
Parkeren: Privé parkeerplaats,
Garage
Strand: 10 min. rijden
Golf baan: 10 min. rijden
Supermarkt: 5 min. rijden
Restaurant: 5 min. lopen
Gezondheidscentrum: 15 min.
rijden
Airport: 35KM
Eigendom: Privé eigendom
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