
REF. OPO36344

630.000 € Landhuis - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer landhuis te koop in Alentejo, Portugal
Portugal »  Alentejo »  7570-336

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

324m²
Plattegrond  

32.500m²
Perceeloppervlakte

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.co.nl Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:porto@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Monte Alentejano, met landhuis van 324 m², op een
perceel van meer dan 3 ha, gelegen in Mosqueirões,
Grândola.

Deze woning is geregistreerd als lokale accommodatie, gelegen naast een
geasfalteerde weg, maar met behoud van privacy. Het heeft een goedgekeurd
renovatieproject voor huisvesting en toerisme, dat een T3-huis en vier kleine T1-
appartementen omvat, met een bebouwde oppervlakte van in totaal 425 m².

Het project omvat ook twee zwembaden en de mogelijkheid om de bebouwde
oppervlakte uit te breiden tot 1.950 m². Momenteel bestaat dit huis uit vier
slaapkamers, twee badkamers, een grote woonkamer met open haard en een
ingerichte keuken.

Het pand heeft de charme van een typische Monte Alentejo en het huis heeft het
originele ontwerp behouden.

We benadrukken de schoonheid van het land dat het pand van 32.250 m² omringt, de
nabijheid van de stranden van de Costa Vicentina, op 30 km afstand en Lissabon, op
130 km afstand.

lucasfox.co.nl/go/opo36344

Tuin, Natuurlijke lichtinval, Chill out area,
Exterior, Verhuur licentie,
Volledig uitgeruste keuken
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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