Ref. JE022

€ 124 990,00
 CASA COM ESPAÇO COMERCIAL

 COMPRAR

 PARA RECUPERAR

MONCHIQUE - MONCHIQUE | FARO

4

0

0

148.00m²

Descrição

*** FAÇA UMA COMPRA INTELIGENTE E REFLETIDA. CONSULTE-NOS!!

Domus Dreams apresenta prédio com 2 ruas de acesso destinado a habitação e comércio com elevado potencial para
recuperar com 2 pisos e quintal na pitoresca vila de Monchique.
O rés do chão é composto por 2 lojas destinadas a comércio com entradas independentes, sendo que uma das lojas está
arrendada e a outra loja que não está em funcionamento, outrora funcionou como café.
O 1ºpiso é uma construção com a tipologia T3, destinada a habitação (em mau estado de conservação). Esta propriedade
tem um enorme pé direito que pode ser aproveitado para outros fins.
Este imóvel foi alvo de uma reabilitação realizada na respectiva fachada do prédio, telhado e caixilharias/alumínios.
Localizado no centro da Vila de Monchique, este imóvel situa-se perto de todos os serviços e comodidades.

**** Não encontra o que procura? Precisa de crédito? Não sabe como fazer? Precisa de acompanhamento proﬁssional?
Contacte-nos! É gratuito e ﬁcará informado. Trataremos das suas simulações bancárias e acompanharemos o seu processo
de crédito até à compra da sua casa nova! ****

*** MAKE AN INTELLIGENT PURCHASE THOUGHTS. CONSULT US!!

Domus Dreams presents l building with 2 access streets for housing and commerce with high potential to recover with 2 ﬂoors
and backyard in the picturesque village of Monchique.

The ground ﬂoor consists of 2 shops for commerce with independent entrances, one of which is leased and the other shop that
is not in operation, which used to function as a café.

The 1st ﬂoor is a T3 construction, intended for housing (in poor condition). This property has a huge ceiling height that can be
used for other purposes.
This property was the subject of a rehabilitation carried out on the respective facade of the building, roof and window
frames/aluminium.
Located in the center of Vila de Monchique, this property is located close to all services and amenities.

**** Can not ﬁnd what you are looking for? Do you need credit? Don't know how to do it? Do you need professional support?
Contact us! It's free and you will be informed. We'll take care of your banking simulations and monitor your credit process right
up to the purchase of your new home! ****

Mais detalhes
Área bruta privativa: 246,90 m²

