260,000 €

São Brás de Alportel
Ref: SV1043

Casa de campo localizada nas colinas, perto de São Brás de Alportel, a poucos minutos de distância de
carro do centro da vila. Com estacionamento e de fácil acesso, pode tornar-se na sua residência ou casa
de férias perfeita. Proporciona toda a paz e tranquilidade de que precisa com vistas encantadoras sobre a
serra e apenas a 25 minutos de distância do aeroporto.
O hall de entrada da propriedade, com aquecedor elétrico de parede, conduz a uma sala que pode ser
usada como escritório ou como sala de estar independente. A partir desta sala e seguindo pelo corredor,
encontra ao seu lado esquerdo um quarto com cama de casal e ao seu lado direito uma casa de banho
renovada com chuveiro. No fim do corredor encontra-se o quarto principal da moradia com cama de casal,
roupeiro embutido e aquecedor elétrico de parede.
A sala com recuperador de calor encontra-se um nível acima (1 degrau) da sala de jantar/cozinha em
plano aberto com acesso ao exterior. A cozinha está equipada com fogão a gás, forno elétrico, micro-
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ondas, frigorífico/congelador e máquina de lavar loiça.
No exterior da propriedade existe uma zona de estacionamento e o portão de entrada é operado
manualmente. Por todo o terreno encontra recantos de lazer com privacidade, devido às plantas, árvores e
arbustos presentes.
Na parte traseira da casa, existem duas salas para arrumação e numa delas encontra-se a máquina de
lavar roupa.
O acesso ao terraço da moradia que permite apreciar as vistas sobre o campo entre Loulé e São Brás de
Alportel é feito pelas escadas exteriores.
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DETALHES
Ano construção: before 1951 but renovated
Terraço
Terraço topo
Arrecadação
Vista campo
Vista montanha
Vista jardim
Área de estacionamento
Certificação energética : D
Água da rede
Lareira
Jardim
Golfe : 30 min.
Praia : 30 min.
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