Moncarapacho
Ref: SVP1416
Casa de campo típica algarvia de um só piso com jardins maduros, piscina e vistas, localizada apenas a 4 km da vila de
Moncarapacho e inserida em ambiente rural tranquilo.
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Rodeada por uma grande variedade de plantas e árvores maduras, esta encantadora propriedade tem sido carinhosamente
cuidada ao longo dos anos. De um só piso, a moradia é ideal para férias ou para viver durante todo o ano. Localiza-se
apenas a 5 minutos de distância de carro da pequena típica vila de Moncarapacho e a 15 minutos da praia mais próxima, a
Fuseta. Deste modo consegue desfrutar da pacífica vida do campo, tendo ao alcance todos os serviços e comodidades
locais.
Ao chegar, através dos portões elétricos, a primeira impressão que tem é de um espaço muito bem cuidado, respirando
natureza e tranquilidade.
A casa tem várias entradas: a entrada principal na frente, outra para a cozinha, outra que o conduz para a sala de jantar do
lado da piscina e uma porta traseira que se abre para o outro lado do hall de entrada principal. A porta principal para a
propriedade abre-se para um amplo hall com tecto abobadado de tijolo.
A partir do hall de entrada à esquerda, através de portas duplas, encontra-se uma acolhedora sala de estar/jantar de piso
dividido. As janelas com vidros duplos no lado sul da moradia permitem a entrada de muita luz natural. Existe aquecimento
central em toda a casa e uma salamandra na sala de jantar para os meses mais frios e ar condicionado para os meses de
Verão. A cozinha tem acesso ao espaço exterior ajardinado e com piscina. A cozinha é compacta, mas funcional, e tem um
encantador teto de madeira. Existe espaço para arrumação e uma zona para tomar o pequeno-almoço que acomoda
confortavelmente 2 pessoas. No exterior encontra-se um alpendre coberto e um amplo pátio, que percorre o comprimento
da frente da casa de campo.
Todas as janelas e portas são de vidros duplos e equipadas com telas mosquiteiras e persianas manuais.
O terreno está totalmente vedado. O jardim da casa vizinha tem uma mistura de plantas e árvores maduras que
acrescentam cor e sombra.
'DSLVFLQDWHPYLVWDVSDUDR&HUURGH6ƗR0LJXHOH[FHOHQWHPLUDGRXURVREUHDFRVWDVXODOJDUYLD2MDUGLPRIHUHFHXPD
multiplicidade de áreas para relaxar ou fazer refeições ao ar livre, dependendo da posição do sol.
A propriedade completa-se com uma espaçosa garagem para estacionamento e/ou armazenamento e dosi anexos. Um é
utilizado como lavandaria e o outro para arrumação de mobiliário de jardim e outros equipamentos. Poderão ser também
adaptados para diferentes fins.
Não é comum encontrar propriedades com estas características pelo que se espera que não permaneça disponível no
mercado durante muito tempo. Excelente imóvel em ótimas condições. Contacte-nos e marque a sua visita!
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Detalhes gerais








Detalhes interiores

Ano de construção: Pre 1951 reno
1995
Tipo: Isolada
Vista: Vista campo , Vista
montanha
Piscina: Piscina privada
Espaço exterior: Jardim privado,
Terraço / Varanda
Agua: Água da Rede
Saneamento: Fossa séptica
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Detalhes exteriores

Aquecimento: Aquecimento
central (gás), Lareira, Ar
condicionado (aquecimento +
arrefecimento), Aquecimento
central
Água quente: Caldeira (gás)
Isolamento: Vidros duplos,
Telhado isolado
Mobiliário: Mobiliário negociável
Cozinha: Totalmente equipado,
Máquina de lavar louça, Frigorífico
/ congelador, Acesso ao terraço
Casa(s) de banho(s): Banheira,
Chuveiro
Quarto(s): Ar condicionado,
Acesso ao terraço
Acabamentos: Internet/Wifi,
Persianas, Redes mosquiteiras
Outras divisões: Espaço para
armazenamento/arrumação ,
Anexo
Lay-out: Rés do chão, Primeiro
piso
Certificação energética: D

8760sm

2








Piscina: Cloro, Privada, Chuveiro
de piscina
Espaço exterior: Jardim privado,
Terreno vedado/murado, Portão
automático/elétrico, Terraço /
varanda
Estacionamento: Espaço de
estacionamento privado,
Estacionamento coberto,
Garagem
Saneamento: Fossa séptica de
drenagem
Agua: Água da rede
Praia: 10 minutos de carro
Golf: 10 min. de carro
Supermercado: 5 min. de carro
Restaurant: 5 min. de carro
Centro de Saúde: 10 min. de carro




Aeroporto: 25KM
Propriedade: Em nome privado








2

Largo de S. Sebastião 17, 8150-139 S. Brás de Alportel Tel: +351 289 841 751 AMI: 11606
www.divine-home.pt | info@divine-home.pt

SIM

