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€790.000
CÓDIGO 339
APARTAMENTO

Perto do Royal Golf Course

APARTAMENTO COM VISTA GOLFE
Vale do Lobo
Apartamento de dois quartos com fantástica posição junto ao Royal Golf Course,
usufruindo de vistas sobre o golfe.
O apartamento é espaçoso e apenas num só piso. O hall de entrada com acesso
directo do elevador, com acabamentos em madeira e acesso aos quartos, casa de
banho de visitas e lavandaria. O quarto principal é espaçoso e bem iluminado, com
um pequeno terraço privado, área de vestir e casa de banho privativa. O segundo
quarto está localizado no lado oposto para maior privacidade, com a sua própria
casa de banho.

Quartos: 2
Casas de banho: 2
Piscina: Sim
Área de Construção: 183,27m2
Área do Lote: Não aplicável
Propriedade: Empresa Portugal
Classificação Energética: D

A ampla sala de estar conta com janelas em todo o seu comprimento,
proporcionando acesso directo ao terraço e à área da piscina. A área de jantar é
adjacente à cozinha, totalmente equipada, com seu próprio acesso ao exterior e à
área de churrasco.
Uma opção fantástica para uma casa de férias ou para todo o ano em Vale do
Lobo.
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CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE
Hall de entrada
Casa de banho de visitas
Sala de estar e jantar
Cozinha totalmente equipada
Lavandaria
1 Quarto com casa de banho
Suite principal com closet
Arrumos

Garagem
Lugar para buggy
Barbecue com zona de refeições
Terraços
Piscina
Ar condicionado
Lareira
Estores eléctricos
Vidros duplos
Redes mosquiteiras
Elevador
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