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Quarteira - Moradia em Banda

3
Quartos

4
Casas de banho

218,59
Área (m²)

230,49

Piscina

860 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Moradia de Luxo T3 Duplex localizada em Vilamoura
Magnificas moradias em construção, com valores a partir de 640.000€ localizadas em Vilamoura.
Este é um destino de férias moderno e sofisticado, situado em uma das melhores praias do centro
do Algarve. Vilamoura foi construída na década de 1980 como um centro de golfe de elite e hoje
possui cinco campos de golfe excecionais, além de excelentes instalações turísticas. No coração de
Vilamoura fica o exclusivo complexo da marina, onde iates atracam e os visitantes podem jantar em
restaurantes gourmet ou socializar nos bares. Para as praias, Vilamoura não pode ser derrotada.
Encontrará a deslumbrante Praia da Falésia, com seus 5 km de areias douradas, enquanto a bonita
praia de Vilamoura leva ao porto de pesca em Quarteira.
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Estas moradias de arquitetura contemporânea foram pensadas ao pormenor para o conforto e bem
estar dos seus residentes.
Constituídas por dois pisos, sendo rés do chão composto por cozinha em plano aberto para a sala
de estar/jantar com acesso direto ao exterior,
casa de banho de serviço, lavandaria, arrecadação e um quarto com casa de banho privada.
No piso superior encontra mais uma suite com terraço interior com vista para o jardim interno
característico de cada moradia, existe um espaço multiusos que poderá utilizar como escritório ou
sala de leitura.
No exterior além do jardim privado pertencente a cada moradia encontra vários espaços comuns e
piscinas para adultos e crianças.
A nossa empresa auxilia em todos os sectores como por exemplo, em como obter as melhores
taxas de câmbio, na abertura de conta e na documentação relativa aos empréstimos bancários, na
realização de obras de melhoramento, etc.
Faça a sua visita connosco !!!
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