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DESCRIPCIÓ

Propietat que consisteix en una casa rústica al riu, amb un
antic molí d'aigua, gran terreny amb prop de 5000m2,
moblat i ubicat a la regió de Vila do Conde.
Casa amb un antic molí d´aigua (molí d´aigua) construït a finals del segle XVIII,
completament reconstruït el 2008 per l´arquitecte Alcino Soutinho, reconegut
internacionalment, amb totes les comoditats. Està ubicat en un poble típic de la regió
de Vila do Conde, a la vora del riu Est.
Amb una distribució tradicional basada en el granit de la regió, compta amb un
interior elegantment decorat amb peces de diverses parts del món, així com mobles
dissenyats específicament per a aquesta casa.
Compte amb una Master Suite, 2 suites, 2 dormitoris amb finestra sobre el riu,
recolzats per 5 banys complets, ampli menjador amb sostres alts i grans finestrals
que obren al riu, sala amb biblioteca i xemeneia, Mezzanine, amb oficina i estar
menjador, molí d´aigua amb sala de jocs i celler i cuina moderna, funcional i
totalment equipada. Calefacció central, piscina al jardí exterior amb vistes al riu i
barbacoa, cosa que permet gaudir d´un agradable sopar a l´aire lliure.
La casa és flanquejada per dos terrenys, amb una superfície total de 500m2. La
piscina està en una zona enjardinada, amb un hivernacle per a la creació de plantes,
flors i arbres fruiters diversos.
Sobre la casa, hi ha un turó, amb arbres fruiters, arbres decoratius i altres plantes, on
es pot caminar i fins i tot menjar, amb una àrea d'uns 3500m2.
Es troba a 3 km de la xarxa d'autopistes del Nord, a 5 km de les platges de Póvoa de
Varzim i Vila do Conde, a 10 km del camp de golf d'Estela, a 20 km de l'aeroport de
Porto ia 25 km del centre de la ciutat de Porto.
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Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Sostres alts, Propietat d'època,
Parquet, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Safareig, S'accepten mascotes , Renovat,
Llicència turística, Llar de foc, Interior,
Exterior, Cuina equipada, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats

REF. OPO36446

1.000.000 € Masia - En venda - Reservado

Masia en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Porto, Portugal
Portugal » Porto » 4480

5

5

330m²

1.155m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

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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