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Quarteira - Moradia

4
Quartos

5
Casas de banho

500
Área (m²)

800

Piscina
Garagem

2 100 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Moradia V4 com piscina, Especial Golfistas - Vilamoura
Magnífica moradia de tipologia V4 de estilo contemporâneo, em construção, localizada numa zona
ímpar de Vilamoura.
A propriedade tem uma arquitectura contemporânea única e é composta por uma área de estar em
plano aberto muito espaçosa, com lareira e uma área de jantar. Todas as fachadas são de vidro, o
que proporciona bastante luminosidade natural.
Acesso directo sobre o exterior onde encontrará uma área de lazer à volta da piscina.
A cozinha está totalmente equipada, os quartos são espaçosos e com, também eles, bastante luz
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natural dando acesso a varandas com vista sobro o campo de golfe e sobre a piscina, casas de
banho e garagem fechada.
Moradia equipada com ar condicionado e com electrodomésticos de alta gama.
Esta moradia, que tem acabamentos de luxo, tem tudo para proporcionar paz e conforto aos seus
habitantes oferecendo vastas áreas cobertas assim como uma belíssima área de lazer no exterior
onde poderá desfrutar, à volta da piscina de momentos de relaxamento aproveitando o esplêndido
clima algarvio.
Esta belíssima moradia situa-se perto do hotel Anantara e está virada para os campos de Golf.
Os golfistas poderão beneficiar de 10 anos de inscrição gratuitos nos campos de golf de Vilamoura
com a compra desta propriedade.

É uma excelente oportunidade para quem preza a tranquilidade mas sem deixar de estar perto de
todas as comodidades...
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.
Não perca esta oportunidade e contacte-nos para uma visita!
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