
REF. PRT10442

1.450.000 € Landhuis - Te koop
Excellent landhuis te koop in Porto, Portugal
Portugal »  Porto »  

34,200m²
Perceeloppervlakte

lucasfox.co.nl
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Deze prachtige accommodatie bestaat uit 3 huizen met
het potentieel om een vierde te bouwen, gelegen in het
prachtige nationale park Peneda-Gerês.

Gevonden in een bebost perceel van 34.200m² zijn de huizen omgeven door de
natuur en genieten van een prachtig uitzicht over een lagune. Vanaf het perceel heeft
u toegang tot de lagune, waar u een pier vindt, compleet met een boot en een
aanhangwagen. Er zijn 3 verschillende ingangen rondom het perceel, waardoor u
gemakkelijk toegang hebt tot de verschillende huizen. Het pand profiteert ook van 2
bronnen en 4 watertanks, met een automatisch irrigatiesysteem.

De huizen zelf zijn opgebouwd uit 2 meer traditionele stenen huizen en een moderner
huis, compleet met een prachtig zwembad. Er is ook de mogelijkheid om een vierde
huis op het perceel te bouwen. De huizen zijn allemaal gerenoveerd en zijn uitgerust
met airconditioning, evenals voldoende parkeergelegenheid.

Een prachtig pand dat ideaal zou zijn als een investering, een vrijetijdsproject of
aangepast voor het toerisme.

lucasfox.co.nl/go/prt10442

Eerste lijn zee, Uitzicht op de bergen,
Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Wijngaarden, Parkeerplaats,
Airconditioning, Balkon, Barbecue, Berging,
Chill out area, Exterior, Gerenoveerd,
Uitzicht, Verhuur licentie
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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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	Deze prachtige accommodatie bestaat uit 3 huizen met het potentieel om een vierde te bouwen, gelegen in het prachtige nationale park Peneda-Gerês.

