Prijs op
aanvraag

São Brás de Alportel
Ref: SVP1619

Traditionele stijl villa met alle moderne comfort, zeer privé op slechts 5 minuten rijden naar São Bras. De woning heeft 3
slaapkamers, 2 badkamers, 1 apart toilet, keuken, zeer ruime woonkamer, mooi design glazen pergola en zwembad met
waterval wand. Met dubbele beglazing, open haard, zonnepanelen, airconditioning en pre-installatie van vloerverwarming.
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Prachtige traditionele stijl villa gebouwd in 1999 en gemoderniseerd in 2021 met veel modern comfort. Bewoonbare
oppervlakte van 240m², en een perceel van 3.585 m² gelegen in een rustige doodlopende straat met veel privacy en op
slechts 5 minuten rijden naar het centrum van São Brás.
Deze prachtige villa is gelegen op een rustige locatie, weg van de grote menigte en het massatoerisme, maar toch op
slechts 3 km naar São Brás de Alportel, 10 km naar Loulé, 18 km naar Faro, 20 km naar Olhão en 25 km naar Tavira.
De villa is een split-level huis, u komt de villa binnen via de voordeur in een lange hal die leidt naar een volledig ingerichte
keuken, een gastentoilet, een gasten slaapkamer en de woonkamer.
De keuken heeft een rustieke stijl en heeft een achterdeur om met uw boodschappentassen rechtstreeks in de keuken
komen. De keuken is voorzien van een nieuw gasfornuis, nieuw oven, nieuw magnetron, afwasmachine, koelkast met
vriesvak en airconditioning.
Vanuit deze hal heeft u de eerste tweepersoons slaapkamer met inbouwkasten, u loopt door naar een gedeelde hal met
inbouwkasten en toegang tot de gedeelde badkamer met een bad en aparte douche en toegang tot de 2e tweepersoons
slaapkamer met inbouwkasten, openslaande deuren naar buiten en directe toegang tot de zitkamer via een paar treden.
De zitkamer is toegankelijk via een kleine trap vanuit de hal, en is heel ruim met een open haard, mooi houten plafond en
openslaande deuren naar het overdekte terras.
Vanuit de zitkamer heeft u toegang tot de master en-suite slaapkamer. De slaapkamer bevindt zich naast de zitkamer met
inbouwkasten, openslaande deuren naar het terras op het zuiden en een traditionele badkamer met een apart bad en
douche.
De villa is omgeven door een gemakkelijk te onderhouden tuin met lokale planten, voorzien van een automatisch
irrigatiesysteem, voorzien van gemeente water via een speciale 2e watermeter, voor een goedkoper tarief. Er is een heerlijk
overdekt terras waar u in de schaduw van uw maaltijden kunt genieten, er zijn verschillende zithoeken en stenen paden
door de tuin en die naar het zwembad leiden.
Het zwembad heeft een mooi groot terras, een mooie waterval muur en een design aluminium pergola van 7x5 mtr met
automatisch lamellen kantelsystem met regensensor, dimbaar Led verlichting, een heater voor de koude najaar avond of
vroege voorjaar en glazen schuifdeuren. Ideaal om te entertainen of gewoon te ontspannen en te genieten van het uitzicht.
Het zwembad is 10x5mtr en heeft een chloorsysteem en een douche met warm water.
Deze woning is gelegen in een zeer rustige omgeving op slechts 3 km van São Brás de Alportel met diverse restaurants,
cafés, bakkerijen, artsen, winkels, supermarkten, scholen, verwarmde overdekte zwembaden en diverse andere
voorzieningen. De toegang tot de villa is via een geasfalteerde weg.
Slechts 20 minuten rijden naar verschillende prachtige stranden en eilanden, zoals Fuseta, Ilha da Armona, Ilha da Culatra,
Barril, Ilha de Tavira . 30 minuten rijden naar de golfbanen van Benamor, Golf Ria & Cima Golfbanen en verschillende
banen bij Quinta do Lago, Vale de lobo en Vilamoura. Gemakkelijke toegang tot de A22 (Via do Infante), en ongeveer 25
minuten van Faro International Airport.
Uitstekende optie voor permanente bewoning of vakantiehuis of zelfs om wat huurinkomsten te genereren. Voor meer
informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!
De woning beschikt over:
-Vloerverwarming (pre-installatie )
-Houtkachel in woonkamer
-Airconditioning in alle slaapkamers, woonkamer en keuken (nieuw)
-Dubbele beglazing (nieuw) en binnen houten luiken
-Opbergruimtes
-Zonnepanelen voor warm water met een 300L boiler (nieuw)
-Fotovoltaïsche zonnepanelen 4KW (nieuw)
-Gemeentewater (2 meters systeem)
-Septische tank
-Tuin met automatisch irrigatiesysteem
-Elektrische poort (nieuw)
-Design Pergola (nieuw)
-Carport (nieuw)
-Zwembad 5x10mtr (nieuwe zwembadpomp)
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-Zwembad 5x10mtr (nieuwe zwembadpomp)
-Buiten schilderwerk (2022)
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Algemene details








Interieurdetails

Bouwjaar: 1999
Type : Vrijstaand
Uitzicht: Uitzicht op het platteland
Zwembad: Privé
Buitenruimte: Privé tuin
Watervoorziening: Aansluiting
gemeente water
Riolering: Septic tank
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Exterieurdetails

Verwarming: Open haard (hout
gestookt) , Airconditioning
(verwarmen & koelen)
Warm water : Zonnepanelen
Isolatie: Dubbele beglazing
Meubilair: Meubilair niet
inbegrepen
Keuken: Voorzien van
inbouwapparatuur, Magnetron,
Oven, Gaskookplaat,
Koelvriescombinate
Badkamer(s): Bad, Douche
Slaapkamer(s): Ingebouwde
kasten, Airconditioning, Toegang
tot het terras
Afwerkingen: Internet/Wifi,
Raamluiken, Raamhorren
Indeling: Begane grond , Split
level, Vliering
Energiecertificaat : C
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Zwembad: Chloor, Privé ,
Zwembad douche
Afmeting zwembad: 5x10mtr
Buitenruimte: Privé tuin, Omheind
terrein, Electrische poort ,
Automatische irrigatie
Parkeren: Carport
Uitzicht: Uitzicht op het platteland
Riolering: Septic tank
Watervoorziening: Aansluiting
gemeente water
Strand: 20 min. rijden
Golf baan: 30 min. rijden
Supermarkt: 5 min. rijden
Restaurant: 5 min. rijden
Gezondheidscentrum: 5 min.
rijden
Airport: 20KM
Eigendom: Privé eigendom
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