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Setor Bueno - Goiânia - GO  

 

Chácara 3 alqueires de Luxo Entre Anápolis e Brasilia
 
Descrição
Chácara de Luxo a venda!!!
Localizada entre Brasília DF e Anápolis próximo  da BR 060 a 26 km da cidade de Anápolis-GO
a 10 km de Abadiânia GO 2 km de estrada de terra a 80 km de Goiânia.
Total 3 alqueires e 18 litros, sendo 8 hectares de pasto formado, 3 hectares de mexerica ( 2.500 ) plantada com uma renda de 1500 caixa por ano e no restante estão jardins,
pomar e benfeitorias. 

*Jardim bem decorado, sede com 10 quartos 9 suítes cozinha grande, 
com fogão a lenha área de lazer ótima com piscina grande,piscina infantil, piscina aquecida, um parquinho infantil, cama elástica pula pula, Campo de areia ,Campo gramado com
alambrado (todo iluminado ), lago com pedalinhos, um quiosque grande para eventos com cozinha ,um quiosque pequeno no lago, sinuca, ping pong, pinbolin, tem um curral
pequeno com tronco e embarcado é barracão coberto ,almoxarifado para guardar ferramentas,  galinheiro, pinteiro, chiqueiro terra de cultura preta é vermelha. Casa de
funcionário, poço artesiano  com caixa  d água tipo taça.
* rica em água, contem um ribeirão e 2 nascentes de águas cristalina no meio da mata ( totalmente preservada )
Propriedade ideal para fazer eventos, finais de semanas, pousada, hotel fazenda. Hoje com capacidade para acomodar ate
40 pessoas em camas. 
A chácara estava sendo alugada por R$ 1.500 por dia, fazendo uma excelente renda. Aniversários, casamentos etc...
Esta sendo vendida de porteira fechada com toda Mobília e animais, ferramentas.
 
Variedades de frutas:
 *Jabuticaba tem uns 60 pé
 *Mexerica tem 2000 pés
 *Manga tem 30 pés, Acerola , cajá manga, jambota, atenoia, ameixa, caju,amora especial, bananeiras, 
laranja, cravo é canela, abacateiros, jambo, limão galego é limão China, tamarindo é outros...
 
*Tem muita gueiroba plantada corredor de chegada com várias mudas de Coco da Bahia
 
Cultura Boa de bacuri
Documentação em dias.
Valor da propriedade de Porteira Fechada R$ 4.000.000,00
Quatro milhões de reais.
 

* Tratamos direto com o proprietário.
* Negocie com corretor credenciado exija o CRECI ( não fique frustado na hora de fechar seu negocio ).
Renner ( Brizolinha) Mil Fazendas
CRECI 5ª região  21601
CNAI 20215
 062 9 96076980 (vivo) WhatsApp 
 062 9 84776033 ( oi )
 062 9 82822382 ( tim) 

E-mail: rennermachado@gmail.com
        
www.milfazendas.com.br
 

Outros Detalhes
Cidade: Anapolis
Ponto de Referência:  Br 060
 

Condições de Pagamento
Valor: R$4.000.000
Analisa Proposta. 062 996076980
 

Imagens

https://www.milfazendas.com.br













































































