
REF. OPO36796

2.199.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Porto, Portugal
Portugal »  Porto »  4150

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

443m²
Plattegrond

+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

Schitterend familiehuis in een complex van 5
herenhuizen, Foz Five Exclusive Villas is gelegen in een
praktisch privéstraat, waar een vredige sfeer van totale
rust en discretie kan worden genoten.

Villa V5 bevindt zich in de laatste fase, met tuin en interne lift.

Prachtige villa badend in natuurlijk licht, gelegen in een premium gebied van Porto.
Het heeft een gevel met een dikke laag thermische isolatie en een weerbestendige
coating. Met royale balkons en terrassen die door hun ontwerp en ligging een
natuurlijk verlengstuk worden van de binnenruimtes van het huis.

Het afwerkingsniveau volgt de kwaliteit van de constructie door het gebruik van
constructieve oplossingen met bewezen effectiviteit en de selectie van materialen
van gerenommeerde merken en van zeer hoge kwaliteit. TECHNAL's grote schuiframen
en meerlaagse eiken vloeren.

De keukens zijn voorzien van porseleinen stenen vloeren, gelakte kasten, een GROHE
mengkraan, PORCELANOSA antibacteriële KRION-werkbladen en MIELE-
inbouwapparatuur.

Luxe maar ongecompliceerde badkamers, lichte ruimtes, met porseleinen bekleding
in serene en organische tinten, hangende kasten en sanitair, werkbladen en douches
in antibacteriële KRION van PORCELANOSA en kranen en douches van GROHE.

lucasfox.co.nl/go/opo36796

Prive garage, Gym, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Service lift,
Rolstoeltoegankelijk, Nieuwbouw,
Inloopkast, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Berging, Balkon, Alarm,
Airconditioning, 
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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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