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630.000 € Masia - En venda

Masia en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Alentejo, Portugal
Portugal » Alentejo » 7570-336

4

2

324m²

32.500m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Casa rústica de 324 m² situada en terreny amb més de 3
ha situat a Monte Alentejano, Mosqueirões, Grândola
Aquesta propietat es troba registrada en un edifici local ubicat al costat d'una
carretera asfaltada, però mantenint tota la seva privadesa. S'ha aprovat un projecte
de remodelació per a habitatges i turisme, que inclou una casa de dues habitacions i
quatre estudis petits, cosa que resultaria en 425 m² d'àrea construïda. El projecte
també inclou dues piscines i la possibilitat d ampliar fins a 1950 m² l àrea de
construcció. Actualment, aquesta casa compta amb quatre dormitoris, dos banys, un
gran saló amb xemeneia i una cuina equipada. A la propietat, destaca un típic turó
alentejana i el disseny original de la casa. També ressalta la bellesa del terreny de
32.250 m2 que envolta la propietat i la seva proximitat a les platges de la Costa
Vicentina (a 30 km) i Lisboa (a 130 km).
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Jardí, Llum natural, Cuina equipada,
Exterior, Llicència turística, Zona chill-out
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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