Villa | Porto de Mós
Ref: C3491

T3 +1 / 5 Slaapkamers

RUIME VILLA MET 3 SLAAPKAMERS + 1 SLAAPKAMER
APPARTEMENT IN PORTO DE MÓS, LAGOS

790.000 €

Deze ruime villa ligt in een van de meest bevoorrechte woonwijken van Lagos, op 1 minuut van het strand
van Porto de Mós.
De grote hal biedt directe toegang tot een thuiskantoor. We betreden de open woonkamer, het
hoofdgedeelte van de Villa. De woonkamer is groot met een open haard met verwarmingssysteem naar
twee van de 1e verdieping slaapkamers, de deuren leiden naar het terras en het zwembad. Het is
verbonden met de open eetkamer met toegang tot het terras en de barbecueplek. Er is een extra kamer op
de begane grond die kan worden omgebouwd tot een ideale gastenkamer.
De keuken is volledig uitgerust, met een eigen berging, met aansluiting op de woonkamer via de
binnendeur en de gang om toegang te krijgen tot de wasruimte en de gemeenschappelijke badkamer.
De trap is een van de belangrijkste punten van de Villa, gemaakt van hout en zeer goede kwaliteit, die leidt
naar de eerste verdieping waar zijn de slaapkamers allemaal op het zuiden met een eigen balkon. Er is
zelfs een gemeenschappelijk balkon op de eerste verdieping met een opbergkast.
De bovenverdieping heeft houten vloeren, die een gevoel van comfort geven. Alle slaapkamers hebben
inbouwkasten. Een van de slaapkamers heeft een eigen badkamer en de andere twee hebben toegang tot
een gedeelde...
Vanaf de buitenkant is er toegang door een elektrische poort voor parkeerplaats voor twee auto's. De
patio's omringen de Villa met aangelegde ruimtes met enkele fruitbomen en palmbomen. Deze ingang gee
Kenmerken
Airconditioning; Ingerichte kasten; Haard; Centrale vacuüm systeem; Elektriciteit: elektriciteitsnet;
Communicatie: Glasvezel Internet; Tuin; Nabijheid: Strand, Golfbaan, Winkelen, Hospital, Farmácia, Public
Transport, Schools, Public Swimming Pools, Restaurants, Stad; zwembad; Toegang: Geasfalteerde weg;
Bouwjaar: 2001; Opslag / bijkeuken; Bekeken: Uitzicht op zee, Landblick, uitzicht op zwembad, urbanisatie;
Beveiliging Alarm; Dubbele beglazing; Elektrische rolluiken; Elektrische garage poort; Op loopafstand van
het strand; Energiecertificering: B-; Orientação solar: Sul; Balkon; Gas: Hoofdnet; Garage; Network gas;
Abastecimento Água: Rede; Oppervlakte: 180 m²; Perceel Oppervlakte: 510 m²
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