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€550.000
CÓDIGO 243
MORADIA EM BANDA

Vista mar

MORADIA COM VISTA MAR
Vale do Lobo
Esta encantadora moradia de dois quartos foi totalmente renovada com um estilo
moderno, oferecendo interiores luminosos e airosos.
Esta propriedade de dois pisos dispõe de uma cozinha com zona de refeições em
open plan, de dois espaçosos quartos com casa de banho em suite e um wc. Os
vários terraços circundantes oferecem áreas de lazer para desfrutar do clima da
região juntamente com uma açoteia com fantásticas vistas para o Oceano.

Quartos: 2
Casas de banho: 3
Piscina: Não
Área de Construção: 106,00m2
Área do Lote: Não aplicável
Propriedade: Privado
Classificação Energética: E

Situada a curta distância da Praça e com fácil acesso à praia, à piscina do resort,
restaurantes e bares.

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

MORADIA COM VISTA MAR
Vale do Lobo

€550.000

CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE
Casa de banho de visitas
Sala de estar
Cozinha com zona de refeições
2 Quartos com casa de banho

Terraços
Açoteia
Ar condicionado
Piso radiante
Painéis solares
Vidros duplos
Toldo eléctrico
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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

