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Sob Consulta
CÓDIGO T3SUP_1
APARTAMENTO

APARTAMENTO DE 3 QUARTOS E PEQUENA
PISCINA | SUPERIOR
Vale do Lobo
Este apartamento de três quartos situa-se a uma curta distância da Academia de
Ténis (2km de distância da Praça - praia de Vale do Lobo e piscina principal).

Capacidade: 6
Quartos: 3
Casas de banho: 2
Ar Condicionado: Sim
Barbecue: Não
Piscina: Sim
TV: Sim

O apartamento dispõe de um amplo hall de entrada de onde se acede aos três
quartos. A espaçosa suite principal dispõe de armários embutidos e uma casa de
banho com chuveiro, enquanto os dois outros quartos partilham uma segunda casa
de banho. Num piso ligeiramente inferior encontra-se a sala de estar e jantar e a
cozinha totalmente equipada. O terraço conta com uma pequena piscina e vista
para os jardins paisagísticos envolventes.
Esta propriedade é vendida totalmente mobilada para que possa começar a
desfrutar de imediato do estilo de vida do Resort. [AL 75445]
Serviço de Limpeza incluído: 2x Semana + Mudança de roupa de cama e toalhas 1 x
semana || - Estadias inferiores a5noites não incluem serviço de limpeza || - Serviço
de limpeza não se encontra disponível aos Domingos e Feriados(Fotograﬁas
genéricas que poderão não corresponder na integra ao alojamento reservado)
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compromisso de natureza legal ou contratual.
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CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE
Sala de estar e jantar
Cozinha, sala de estar e jantar em open
plan
Cozinha totalmente equipada
3 Quartos

Sob Consulta
Piscina pequena
Ar condicionado
Telefone interno
TV Satélite
LCD
Wi-Fi
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