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Boven
Spa en Wellness

Genieten in
de Algarve

DROOM JE VAN EEN
VAKANTIEHUIS IN PORTUGAL?

Ben je op zoek naar een plek waar je met familie en vrienden kunt genieten en herinne
ringen kunt maken voor het leven? Een plek waar je nog echt rust en ruimte ervaart? Wil je
investeren in een vakantiewoning in het buitenland, maar zie je op tegen de ingewikkelde
wet- en regelgeving? Dan begeleidt Second Home Invest je graag tijdens het gehele
aankoopproces van een tweede woning in Portugal.
Second Home Invest begeleidt je
persoonlijk en neemt haar klanten
bij de hand om het gehele aan
koopproces zo gemakkelijk mo
gelijk te laten verlopen. Zo kun je
straks echt zorgeloos genieten van
je vakantiehuis. Wil jij deze droom
in Portugal ook verwezenlijken?
Portugal heeft meer dan 300 dagen
zon; hier kan je nog volop genieten
van rust en ruimte en een vrien
delijke bevolking. Het land staat al
jaren in de top 5 van veiligste lan
den in de wereld volgens de Global
Peace Index. Al met al een heerlijke
plek voor een tweede thuis.
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Ombria Resort
In het groene hart van de Algarve,
op slechts twintig minuten rijden
van Faro Airport, vind je Ombria
Resort. De villa’s, townhouses
en de appartementen die hier
worden gerealiseerd, liggen op
nog geen 10 minuten rijden van
het pittoreske Loulé. Deze typisch
Portugese stad heeft een dorps
karakter en de authentieke bewo
ners zorgen ervoor dat Loulé het
hele jaar door echt leeft.
Loulé kent een dagelijkse verse
warenmarkt in het centrum van de
stad en op zaterdag komen hier

Viceroy Hotel en Residences

Vanaf terras uitzicht
op de golfbaan

de lokale boeren hun verse waar
aanbieden. Zij komen hier met
verse groentes en fruit die zo van
het land afkomen. Ook vind je er
typische lokale producten zoals
dadels, honing, worsten en kazen.
Zo dicht aan de kust kun je er
uiteraard ook dagelijks vele soorten
verse vis kopen. Dompel je onder
in het echte Portugese goede leven.
Op Ombria Resort vind je een
golfbaan met achttien holes, een
vijfsterren Viceroy Hotel met faci
liteiten zoals een luxe wellness en
sauna, zwembaden, restaurants,
golfshop en een shuttleservice
naar een bijbehorende beachclub.
De inspiratie voor de look and
feel van het resort komt uit de om
geving. Met het centraal gelegen
kleine dorpsplein, aandacht voor
duurzaamheid, de natuur, een
biologische tuin, eigen bijenvolk
en sterrenwacht omring je je met
het fijne leven.

‘De bouw
van het
resort
gebeurt
vanuit een
duurzame
visie’
De eigenaar en ontwikkelaar van
het resort is het Finse bedrijf
Pontos, eigendom van de familie
Kokkila. De bouw van het resort en
de woningen gebeurt vanuit een
duurzame visie. Dit zie je deels te
rug in de bouwmaterialen, de grote
geothermische warmtepomp en
het gebruik van zonne-energie. Het
resort heeft al een onderscheiding
gekregen voor duurzaamste resort
in ontwikkeling.
In de eerste fase van de bouw
worden hoogwaardig afgewerk
te Alcedo Villa’s gebouwd met
guesthouse, een eigen zwembad
en uitzicht op de golfbaan. Kies
je liever een luxe appartement?
De Viceroy Residences zijn al
volledig ingericht en bestaan uit
luxe 1- en 2-slaapkamerapparte
menten. In Oriole Village worden
geschakelde en vrijstaande villa’s,
townhouses en appartementen
gebouwd. Ze hebben allemaal

een prachtig uitzicht op de omge
ving en de golfbaan.

De ideale plek om je droom in
vervulling te laten gaan.

Momenteel zijn de Viceroy Resi
dences in aanbouw; deze zullen in
de loop van 2022 worden opgele
verd. De Viceroy-appartementen
zijn onderdeel van het vijfsterren
Viceroy Hotel. Als eigenaar van
een appartement geniet je van
alle luxe hotelservices die Viceroy
biedt. Je kunt er 10 weken per
jaar zelf verblijven en ontvangt de
eerste 5 jaar 5% gegarandeerde
verhuuropbrengst.

Over Second Home Invest
Second Home Invest selecteert
projecten die worden aangeboden
op basis van een aantal specifieke
criteria. Wij kiezen voor hoogwaar
dige, exclusieve, betrouwbare en
waardevaste projecten waarbij
alles geregeld is. Zo geniet je
als eigenaar van een zorgeloos
bezit. Ook hebben wij oog voor
duurzaamheid, zodat je nu en in
de toekomst kunt genieten van
je investering in Portugal. Wij
begeleiden onze klanten van A
tot Z. Meer weten?

Hoe mooi zou het zijn om een ei
gen vakantiewoning op het exclu
sieve Ombria Resort te gebruiken
als uitvalsbasis om Portugal en de
Algarve in het bijzonder te leren
kennen, interessante activiteiten
te ondernemen en te genieten
van de relaxte Portugese levens
stijl? Naast de rust, de ruimte en
de natuur op en rondom Ombria
Resort liggen het strand, de toe
ristische hotspots en authentieke
dorpjes en culturele uitstapjes
binnen handbereik.

Second Home Invest B.V.
Gronausestraat 710
7534 AM Enschede
085 0653672
info@secondhome-invest.com
Voor meer informatie over
Ombria Resort:
secondhome-invest.com/
projecten-in-verkoop/
ombria-resort/
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