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VRAAGPRIJS € 1.500.000

Status

Aanvaarding

BOUW

Soort woonhuis Farm, 

Soort bouw

Bouwjaar

Bijzonderheden

MATEN EN LIGGING

Woonoppervlakte 490 m²

Perceeloppervlakte 4800 m²

Ligging
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INDELING

Aantal slaapkamers 6

Aantal badkamers 1

Voorzieningen Public Water Network, Electricity, Kennel,

Grill/Barbecue, Kitchen-garden, Fireplace,

Hydromassage bathtub, Plain bathtub,

Showertrays, Outdoor swimming pool, Dam,

Field, Green areas, Mountain, field view, Sea

view, Access point to expressway, Fire station,

Health Centre, pharmacy, Traditional markets,

Hypermarket, ATM Machine, Banks, Postoffice,

Children recreation areas, Library, Church,

Common Terrace, Restaurants, Bars, Typical

Restaurant, Heater, View to Green Spaces,

School (Unspecified), Village, Sewerage

ENERGIE

Klasse E

Index

Einddatum

OMSCHRIJVING

Boerderij met twee villa´s en twee houten chaletsPrachtige boerderij in een

rustige omgeving in de Algarviaanse Barrocal gelegen in een typisch Algarviaans
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dorp, tussen Silves en S. B. Messines, met een oppervlakte van 5.600 m2 aan

totale grondoppervlakte.Met goede toegangen en asfaltwegen, uitstekende

uitzichten, in het zuiden panoramisch uitzicht op het strand van Galé en

Portimão en in het noorden de bergen van de Algarve. 5 minuten van Mesen en

10 km van Silves en de EN 125.Bestaande uit 3 stedelijke posten, waarin zich

twee huizen T4 en T5 bevinden, en 2 houten chalets T1, bestemd voor landelijk

toerisme.Eigendom volledig ommuurd in regionale steen en gaas, met eigen

buiten- en binnenparkeerplaats voor 6 voertuigen. Met toegang door middel van

een op afstand bediende poort met dubbele vleugels en een deur met trap naar

de binnenpaden voor voetgangers naar de tuin en de chalets.Grote buiten

houtoven, barbecue en eirado beerput, met elektriciteit en leiding-en cisterna

water.De villa T4 heeft een totaal van 150m2 van een constructie in Algarviaanse

mot, volledig herbouwd en gefundeerd in beton structuur, met drie slaapkamers,

waarvan een en-suite, een badkamer, hal, keuken en gemeenschappelijke lounge

met open haard, buiten bijkeuken, pomphuis, cisterne en buitenterras op het

zuiden.De villa met 5 slaapkamers is 240 m² groot, ook van recente constructie.

De eerste verdieping heeft een groot overdekt terras, op het zuiden, met toegang

tot de noordelijke buitenkant en twee suites, met airconditioning.Op de begane

grond is er de hal, dienst badkamer, een suite met douche. Grote

gemeenschappelijke salon met open haard (bergvuur) en keuken. Twee

overdekte terrassen en onoverdekte terrassen, grote teruggewonnen houtoven en

barbecue, buiten kantoor en opslagruimte, grote bloemen en bomen, kennel voor

twee dieren. Zwembad 4X8.De chalets zijn gebouwd in Fins hout met 60m2, en

samengesteld door een slaapkamer een badkamer, woonkamer met Kitchenet en

buitenterras met prachtig panoramisch uitzicht en tuin, volledig uitgerust.Het heeft

ook een stedelijk perceel van 4800m2 waarin de bouw kan worden ontwikkeld

met een implantatie oppervlakte van 1500m2, voor plattelandstoerisme,

residentieel, appartementen, charme hotel of wooncomplex.
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