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€830.000
CÓDIGO SP13
APARTAMENTO

Vista para o Royal
Golf Course

APARTAMENTO MARGARIDA COM VISTA PARA O
GOLFE
Vale do Lobo

Quartos: 2
Casas de banho: 2
Piscina: Não

Este apartamento Margarida com dois quartos é uma propriedade de luxo com
acabamentos de alta qualidade em pedra natural e pavimentos de madeira e
cerâmica.

Área de Construção: 152,85m2
Área do Lote: Não aplicável

No espaçoso hall de entrada encontra-se uma lavandaria, o elevador com acesso
privativo à garagem comum onde conta com lugar de estacionamento para um
carro e um buggy. A suite principal inclui um closet e varanda enquanto o segundo
quarto tem uma casa de banho com chuveiro. O apartamento contempla ainda
uma ampla sala de estar e jantar com acesso a um pátio com barbecue, uma
cozinha totalmente equipada e uma açoteia com jacuzzi e um segundo barbecue.

Propriedade: Privado
Classificação Energética: D

Este apartamento está junto ao 12º buraco do Royal Golf Course e situado próximo
de todas as áreas do Resort.
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€830.000

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

Garagem
Lugar para buggy
Barbecue
Terraços
Açoteia
Jacuzzi
Ar condicionado
Lareira com recuperador de calor
Estores eléctricos
Elevador
Vendido mobilado
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