
REF. OPO36344

630.000 € Casa rural - Venda
Monte Alentejano em Mosqueirões, Grândola
Portugal »  Alentejo »  7570-336

4
Quartos  

2
wc  

324m²
Plano  

32.500m²
area do terreno

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.pt Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:porto@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Monte Alentejano, com casa rústica de 324 m2, inserida
em terreno com mais de 3 ha, localizado em Mosqueirões,
Grândola

Esta propriedade encontra-se registada em alojamento local, localizada junto a uma
estrada alcatroada, mas mantendo toda a sua privacidade.

Tem aprovado um projeto de remodelação para habitação e turismo, que engloba
uma casa T3 e quatro pequenos apartamentos T1, que totalizam 425 m2 de área
construída.

O projeto contempla ainda, duas piscinas e a possibilidade de expansão até 1950 m2
de área de construção. 

Atualmente, esta casa é composta por quatro quartos, duas casas de banho, uma
ampla sala de estar com lareira e cozinha equipada.

A propriedade detém o charme de um monte típico alentejano e casa que se
encontra edificada, tamebm matém a traça original.

Destacamos a beleza do terreno que envolve a propriedade de 32.250m2, a
proximidade às praias da Costa Vicentina, que se econtram a 30 km e a Lisboa que se
encontra a 130 km de distância.

lucasfox.pt/go/opo36344

Jardim, Luz natural, Licença turística,
Exterior, Cozinha equipada, Àrea chill out
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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