Galé
Ref: SVP1142
Incrível casa de 3 quartos (T2+1) que está soberbamente localizada em Gale, a poucos minutos da praia de Gale &
Evaristo. A uma distância fácil de caminhada para vários supermercados, restaurantes e bares que fazem deste um imóvel
de investimento perfeito ou casa de férias. A propriedade tem uma licença de aluguel al.
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Incrível casa de 3 quartos (T2+1) que está soberbamente localizada em Gale, a poucos minutos da praia de Gale &
Evaristo. A uma distância fácil de caminhada para vários supermercados, restaurantes e bares que fazem deste um imóvel
de investimento perfeito ou casa de férias.
Tem um total de 15 casas, construídas no ano de 2002. Com metade dos imóveis sendo habitadas durante todo o ano, com
o resto das casas sendo usadas como aluguel de férias.
Situado perfeitamente como a casa mais central da fila de casas da cidade, com terraços voltados para o norte e para o sul
que se beneficiam; campo, jardim, piscina ou parcialmente vista para o mar. O imóvel tem uma licença de aluguel al foi
muito bem guardado e é vendido parcialmente mobiliado.
Ao entrar você encontra um corredor com um WC equipado com um chuveiro. Em seguida, você encontra uma sala de
escritório que atualmente está sendo usada como quarto infantil. Tem uma cozinha totalmente equipada com armários de
armazenamento e portas de vidro deslizantes. Espaçoso plano aberto sala de estar/jantar com lareira e duas portas de
pátio que deixam entrar muita luz natural e dando bom acesso fácil ao terraço do pátio voltado para o sul, jardim e piscina
compartilhada. Este amplo pátio é um lugar perfeito para relaxar, aproveitar e absorver o sol e vem equipado com
espreguiçadeiras, guarda-sol, instalações de churrasco e mesa de jantar ao ar livre e cadeiras.
Lá em cima, no primeiro andar, o corredor de desembarque está sendo usado como área de escritório com cadeira, mesa e
prateleiras. Em seguida, você encontrará o quarto principal com suíte, guarda-roupa equipado, seguro, ar condicionado e
linda varanda voltada para o sul com cadeiras de mesa com vista para a piscina e jardins. Mais adiante no primeiro andar
você encontra um banheiro que é equipado com um banho e chuveiro. O segundo quarto também é equipado com ar
condicionado, guarda-roupa equipado e varanda adorável com vista para; Montanha monchique, vista para o mar do litoral
de Armacao de Pera, vista para o campo e também a vista parcialmente Albufeira Marina.
Características da propriedade:
- Grande porto com acesso direto à propriedade
- Espaço de armazenamento ao ar livre para pequenos clubes de bicicleta ou golfe,
-2 novas unidades de ar condicionado
-Vidros duplos
-Fogo de queimador de troncos
- Garrafa de gás
-Persianas manuais
Ótima propriedade para aluguel de férias ou localização de todos os anos é realmente incrível, aqui você encontra praias
deslumbrantes numinosas com litoral de tirar o fôlego, seguidos e ótimos restaurantes, bares de café e lojas. Esta área é
ainda mais popular no verão para aluguel de imóveis. Com condução curta até guia compras e com acesso direto à
Albufeira e Armacao de Pera em poucos minutos em um carro. Propriedade de investimento perfeita. Pisos e localização
podem ser dados apenas a pedido. Visualizações altamente recomendadas.
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Detalhes gerais









Ano de construção: 2002
Tipo: Geminada
Vista: Vista mar, Vista campo ,
Vista montanha, Vista piscina
Piscina: Piscina comum
Espaço exterior: Jardim privado,
Terraço / Varanda
Agua: Água da Rede
Mobilado
Acessibilidade para cadeiras de
rodas

Detalhes interiores
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Detalhes exteriores

Aquecimento: Lareira
Isolamento: Vidros duplos
Cozinha: Totalmente equipado
Casa(s) de banho(s): Banheira,
Chuveiro
Quarto(s): Acesso ao terraço
Acabamentos: Internet/Wifi,
Persianas, Redes mosquiteiras
Piso: 2
Lay-out: Rés do chão, Primeiro
piso
Certificação energética: C
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Piscina: Comum, Cloro
Espaço exterior: Jardim comum,
Terraço / varanda, Irrigação
automática
Praia: 15 min. a pé
Golf: 5 min. de carro
Supermercado: 15 min. a pé
Centro de Saúde: 5 min. de carro
Propriedade: Em nome privado

3

Quinta Bela Vista Comercial 27, 8200-127 Albufeira Tel: +351 289 501 664 AMI: 11606
www.divine-home.pt | info@divine-home.pt

SIM

