
VERKOCHT

REF. OPO36446

1.000.000 € Landhuis - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer landhuis te koop in Porto, Portugal
Portugal »  Porto »  4480

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

330m²
Plattegrond  

1.155m²
Perceeloppervlakte

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.co.nl Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
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OMSCHRIJVING

Woning bestaande uit een rustiek huis aan de rivier, met
een oude watermolen, groot stuk grond met circa 5.000
m², gemeubileerd en gelegen in de regio van Vila do
Conde.

Huis met een oude watermolen (watermolen) gebouwd aan het einde van de 18e
eeuw, volledig herbouwd in 2008 door de internationaal erkende architect Alcino
Soutinho, met alle voorzieningen. Het is gelegen in een typisch dorp in de regio van
Vila do Conde, aan de oevers van de rivier de Este.

Met een traditionele indeling en gebruik van graniet uit de regio, heeft het een
elegant ingericht interieur met stukken uit verschillende delen van de wereld, evenals
meubels die speciaal voor dit huis zijn ontworpen.

Het heeft een master suite, 2 suites, 2 slaapkamers met ramen met uitzicht op de
rivier, ondersteund door 5 complete badkamers, grote eetkamer met hoge plafonds
en grote ramen die uitkomen op de rivier, woonkamer met bibliotheek en open
haard, Mezzanine, met een kantoor en woonkamer, watermolen met speelkamer en
wijnkelder en moderne, functionele en volledig uitgeruste keuken. Er is centrale
verwarming, een buitenzwembad in de tuin met uitzicht op de rivier en een barbecue,
waar u heerlijk buiten kunt eten.

De woning wordt geflankeerd door twee percelen grond, met een totale oppervlakte
van 500 m². Het zwembad ligt in een aangelegde omgeving, met een kas voor het
aanleggen van planten, bloemen en diverse fruitbomen.

Boven het huis is er een kleine heuvel, met fruitbomen, decoratieve bomen en
andere planten, waar u kunt wandelen en zelfs kunt eten, met een oppervlakte van
ongeveer 3.500 m².

Het ligt op 3 km van het netwerk van snelwegen in het noorden, op 5 km van de
stranden van Póvoa de Varzim en Vila do Conde, op 10 km van de golfbaan Estela, op
20 km van de luchthaven van Porto en op 25 km van het centrum van de stad Porto.

lucasfox.co.nl/go/opo36446

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Natuurlijke lichtinval,
Klassieke bouwstijl, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken,
Verhuur licentie, Uitzicht, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Diervriendelijk, Chill out area,
Bijkeuken, Berging, Barbecue, Balkon, , 
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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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