www.valedolobo.com

€4.850.000
CÓDIGO 167
MORADIA ISOLADA

Vista golfe

MORADIA FRENTE GOLFE
Vale do Lobo
Esta fantástica moradia de seis quartos está situada numa localização privilegiada,
com vista para o lago e fairway do Royal Golf Course.
O hall de entrada com pé-direito duplo dá as boas-vindas a esta espaçosa e
luminosa propriedade com óptimas áreas interiores e exteriores. A este nível, uma
espaçosa sala de estar com lareira, sala de jantar, cozinha em plano aberto com
área de pequenos-almoços, todas as áreas com acesso ao terraço exterior e zona
da piscina. Adicionalmente, uma sala de TV, escritório e um quarto em suíte.

Quartos: 6
Casas de banho: 6
Piscina: Sim
Área de Construção: 574,00m2
Área do Lote: 1456,00m2
Propriedade: Delaware
Classificação Energética: B-

O primeiro andar acomoda três suítes e a suíte principal com um amplo terraço
privativo com vista para o golfe.
O piso inferior beneﬁcia de uma área de Spa, quarto adicional, casa de banho,
adega com bar e acesso à garagem.
A área exterior usufrui das fantásticas vistas sobre o golfe e de um amplo e
convidativo espaço junto à piscina com lareira de exterior, espaço de BBQ e
refeições coberto.
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CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE
Hall de entrada com duplo pé direito
Casa de banho de visitas
Sala de estar
Sala de jantar
Cozinha com zona de refeições
Lavandaria
Escritório
Sala de televisão
5 Quartos com casa de banho
Suite principal
Cave
Spa

Garagem
Barbecue com zona de refeições
Terraços cobertos
Piscina aquecida
Jacuzzi
Jardim paisagístico
Alarme
Ar condicionado
Aquecimento central
Lareira a gás
Estores eléctricos
Vidros duplos
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Para mais informações sobre esta propriedade, por favor contacte a nossa
Equipa Oficial do Departamento de Imobiliária e descubra tudo o que
Vale do Lobo tem para lhe oferecer e a razão pela qual "Nós somos … Vale do
Lobo"

VALE DO LOBO REAL ESTATE OFFICE
Vale do Lobo, Resort Turístico de Luxo, SA | 8135-864 Vale do Lobo | Algarve | Portugal
As informações sobre esta propriedade são apenas uma referência, não constituindo
compromisso de natureza legal ou contratual.

TELEFONE
(+351) 289 353 101

E-MAIL
realestate@vdl.pt

