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€720.000
CÓDIGO 307
APARTAMENTO

Vista para o Royal Golf
Course

LUXUOSO APARTAMENTO MARGARIDA
Vale do Lobo
Um luxuoso apartamento com dois quartos situado no Royal Golf Development,
junto ao fairway do campo de golfe Royal Course.
O interior beneﬁcia de acabamentos de alta qualidade e de um design que alia o
estilo contemporâneo ao tradicional pelo uso de vidro, pedra natural e madeira.
Uma ampla sala de estar e jantar, adjacente à cozinha totalmente equipada, dá
acesso a um terraço com barbecue. O quarto principal inclui uma área de vestir,
uma casa de banho e um terraço privativo. O segundo quarto também dispõe de
uma casa de banho com chuveiro. Um elevador com acesso privado permite uma
entrada direta no apartamento, proporcionando ainda uma conveniente ligação à
garagem comum com um espaço de estacionamento para um carro e para um
buggy.

Quartos: 2
Casas de banho: 2
Piscina: Não
Área de Construção: 164,90m2
Área do Lote: Não aplicável
Propriedade: Privado
Classificação Energética: D

Um terraço superior com Jacuzzi e barbecue completa a propriedade.
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€720.000

CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE
Hall de entrada
Sala de estar e jantar
Cozinha totalmente equipada
1 Quarto com casa de banho
Suite principal com closet
Arrumos

Garagem
Lugar para buggy
Barbecue
Terraços cobertos
Terraços
Açoteia
Jacuzzi
Ar condicionado
Lareira com recuperador de calor
Estores eléctricos
Vidros duplos
Redes mosquiteiras
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