RUIME VILLA MET 4 SLAAPKAMERS EN ZWEMBAD
TE KOOP DICHTBIJ VILA DO BISPO

Hortas do Tabual

650.000 €
4

4

271,13 m²

ALGEEMEEN
Bouwjaar: 2007
Bekeken: Landblick
uitzicht op zwembad
Dubbele beglazing
Energiecertificering:
B-

INTERIEUR
Opslag / bijkeuken
uitzicht op de bergen
urbanisatie
Beveiliging deur
Balkon

Airconditioning
Elektriciteit:
elektriciteitsnet

Ref. C3733

690 m²
EXTERIEUR
Ingerichte kasten

Nabijheid: Open veld
Farmácia
Public Transport
Zwembad
Toegang:
Geasfalteerde weg

RUIME VILLA MET 4 SLAAPKAMERS EN ZWEMBAD
TE KOOP DICHTBIJ VILA DO BISPO

Hortas do Tabual

Gedetailleerde beschrijving
Deze fantastische villa is gelegen in het pittoreske
traditionele dorp Hortas do Tabual, op korte afstand van
meest bekende stranden uit de streek zoals Ingrina en
Zavial.
De woning bestaat uit:
Op de begane grond zijn we gedeeltelijk omgeven door een
ruime entreehal die leidt naar een grote woon/eetkamer met
open haard en een fantastisch uitzicht over het platteland.
Vanuit de woon/eetkamer hebben we direct toegang tot een
enorm open terras waar u kunt genieten van momenten
kijkend naar de natuur met fantastisch uitzicht op het
platteland.
Op dit niveau hebben we ook een volledig uitgeruste keuken
en 1 slaapkamer en een badkamer.
Op de lager liggende verdieping hebben we een grote master
suite met prive badkamer en kleedgedeelte, 2 slaapkamers,
waarvan 1 ensuite en 1 badkamer.
Op dit niveau hebben we ook een open terras dat ons leidt
naar een ruim zwembad gedeelte met . barbecue waar u
kunt genieten van uw tijd in de zon met vrienden en familie.
Prive parking binnen het terrein, dubbele beglazing , open
haard , AC, barbecue en zelfs een stuk grond naast het huis
voor uw moestuin of gebruik voor extra parking ( bv caravan)
Mis deze kans niet en kom met ons praten!
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