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€795.000
CÓDIGO 244
MORADIA EM BANDA

Vista mar

MORADIA COM VISTA MAR
Vale do Lobo
Esta moradia de três quartos com vista sobre o oceano está localizada na popular
área do Aldeamento do resort.
Na entrada encontra-se a cozinha totalmente equipada e a zona de jantar. Os
degraus levam á sala de estar com lareira e com acesso ao jardim. O rés-do-chão
está completo com um quarto duplo com casa de banho em suite. As escadas
conduzem ao primeiro piso com dois quartos e uma ampla casa de banho. Este
piso dá acesso a uma açoteia com vistas panorâmicas sobre o oceano. A
propriedade conta ainda com terraços circundantes, BBQ e jardins com espaço
para desfrutar do clima e de refeições ao ar livre.

Quartos: 3
Casas de banho: 2
Piscina: Não
Área de Construção: 140,00m2
Área do Lote: Não aplicável
Propriedade: Privado
Classificação Energética: D

Situada a curta distância da Praça e com fácil, acesso à praia, à piscina do resort e
a uma seleção variada de restaurantes.
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€795.000

CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE
Sala de estar e jantar
Cozinha totalmente equipada
Lavandaria
2 Quartos
1 Quarto com casa de banho
1 Casa de banho
Arrumos

Barbecue
Terraços cobertos
Terraços
Açoteia
Jardim
Ar condicionado
Lareira
Estores
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