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€695.000
CÓDIGO 315
APARTAMENTO

Vistas do Royal Golf
Development

APARTAMENTO COM TRÊS QUARTOS
Vale do Lobo
Este apartamento Margarida com três quartos oferece acabamentos de alta
qualidade em pedra natural e madeira.
Na ampla entrada encontra-se um elevador privado, uma casa de banho e uma
arrecadação. Depois de uma larga porta de vidro acede-se à sala de jantar e estar
em forma de L completada por uma moderna lareira em vidro com vista para a
piscina, e à cozinha totalmente equipada. Este apartamento conta com dois
quartos de hóspedes dotados de casas de banho privativa com chuveiro enquanto
a suite principal inclui casa de banho com banheira e área de vestir. Dois dos
quartos têm acesso direto a terraços.

Quartos: 3
Casas de banho: 3
Piscina: Sim
Área de Construção: 177,15m2
Área do Lote: Não aplicável
Propriedade: Privado
Classificação Energética: B-

O espaço exterior é amplo e permite descansar junto à piscina ou jantar junto do
barbecue.
Este apartamento está situado no Royal Golf Development junto do 12º fairway do
Royal Golf Course e perto da academia de ténis e do Clubhouse.
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CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE
Hall de entrada
Casa de banho de visitas
Sala de estar e jantar
Cozinha totalmente equipada
Lavandaria
2 Quartos com casa de banho
Suite principal com closet
Arrumos

Estacionamento público
Barbecue
Terraços
Piscina
Alarme
Ar condicionado
Lareira com recuperador de calor
Estores eléctricos
Vidros duplos
Redes mosquiteiras
Elevador
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