625,000 €

Santa Bárbara de Nexe
Ref: SINV1206

Casa de estilo tradicional com 3 casas de hóspedes e um anexo que pode ser convertido numa 4ª casa de hóspedes.
Excelente vista de mar e apenas a 1km de Santa Bárbara de Nexe. Atualmente funciona como um B&B, mas também é
adequado como uma casa de família com acomodação independente para hóspedes ou família.
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Esta casa tradicional foi originalmente construída em 1911, mas renovada em 2016, mantendo muitas das características
originais. As casas de hóspedes estão localizados no encantador pátio da casa principal e estão a uma curta distância a pé
da vila de Santa Bárbara de Nexe.
Duas das casas de hóspedes faziam originalmente parte da quinta antiga, um era o palheiro e o outro a cozinha de rua. No
entanto, ambos foram renovados, mas ainda contêm muitos dos detalhes autênticos e originais, como um poço, forno
tradicional, teto em cana e ladrilhos em barro.
A propriedade está dividida em:
Casa principal - terraço coberto com bbq privativa, hall de entrada / sala de jantar com salamandra que dá para a cozinha,
sala com lareira original com salamandra, 2 quartos, um com closet / escritório e casa de banho en-suite e uma lavandaria
preparada para uma segunda casa de banho.
Também conta com a recepção com acesso externo separado.
Anexo 1 - sala com salamandra e kitchenette, quarto e casa de banho.
Anexo 2 - Sala de estar com lareira e forno tradicional a lenha, cozinha em plano aberto, quarto e casa de banho. Esta casa
pode ser reconectada à casa principal, se necessário, para criar uma única casa mais ampla e com 3 quartos e 3 casas de
banho.
Anexo 3 - No terraço com vistas deslumbrantes sobre o mar fica o estúdio com um quarto e casa de banho.
Anexo 4 - agora utilizado como arrecadação, poderá ser facilmente convertido numa 4ª casa de aluguer.
No exterior de cada casa de hóspedes existe a sua própria área de estar privada, existe também um pátio partilhado com
um jardim de fácil manutenção, piscina acima do solo, uma área com espreguiçadeiras e acesso ao churrasco partilhado.
Atualmente funciona como um B&B, mas também é adequado como uma casa de família com acomodação independente
para hóspedes ou família.
A propriedade fica a menos de 1km do centro da vila de Stª Bárbara de Nexe com vários cafés, restaurantes e
supermercado e o aeroporto de Faro, praias e campos de golfe estão apenas a 15 minutos de carro.
A propriedade conta com:
- Água da rede e esgotos municipais
- Casa principal e Anexo 1 e 2 têm salamandras
- Painéis solares para água quente (casa principal)
- Esquentadores a gás para anexos
- Painéis solares fotovoltaicos
- Piscina de cloro acima do solo (possível construir uma piscina tradicional de betão)
-3x Cozinhas equipadas
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Detalhes gerais








Detalhes interiores

Ano de construção: pre 1951, reno
2016
Tipo: Isolada
Vista: Vista mar, Vista campo
Piscina: Piscina privada
Espaço exterior: Jardim privado,
Terraço (telhado)
Agua: Água da Rede
Saneamento: Saneamento da
rede











328sm

Detalhes exteriores

Aquecimento: Lareira
Água quente: Caldeira (gás),
Painéis solares
Mobiliário: Mobiliário incluído
Cozinha: Totalmente equipado,
Forno, Esquentador, Placa
(elétrica), Frigorífico / congelador
Casa(s) de banho(s): Chuveiro
Acabamentos: Portas deslizantes
Outras divisões: Espaço para
armazenamento/arrumação ,
Anexo
Lay-out: Rés do chão, Nível
dividido
Certificação energética: E
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Piscina: Cloro, Privada
Tamanho da piscina: 7x3
Espaço exterior: Jardim privado,
Terreno vedado/murado, Terraço
no telhado, Irrigação automática
Praia: 15 min. de carro
Golf: 15 min. by car
Supermercado: 10 min. a pé
Restaurant: 15 min. a pé
Centro de Saúde: 10 min. de carro




Aeroporto: 10KM
Propriedade: Em nome privado
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