www.valedolobo.com

€1.090.000
CÓDIGO SP21
MORADIA EM BANDA

Junto ao Royal Golf Course

ROYAL GOLF VILLA
Vale do Lobo
Esta Royal Golf Villa combina arquitetura tradicional com linhas contemporâneas e
é uma casa ideal para férias.
No rés-do-chão, um pátio fechado antecede a porta de entrada da casa que
conduz diretamente à ampla sala de estar e jantar com cozinha totalmente
equipada. A sala tem acesso a um grande terraço com barbecue e piscina.
No primeiro piso encontram-se os dois quartos, ambos com casa de banho. A suite
principal inclui um closet e terraço privativo enquanto o segundo quarto tem uma
casa de banho com chuveiro. No piso inferior uma espaçosa sala multifunções
constitui uma excelente área para hóspedes completada por um WC e uma
lavandaria. Esta propriedade dispõe ainda de garagem com espaço para um carro
e um buggy.

Quartos: 2
Casas de banho: 2
Piscina: Sim
Área de Construção: 215,47m2
Área do Lote: Não aplicável
Propriedade: Privado
Classificação Energética: C

Esta propriedade encontra-se numa zona tranquila do resort, junto ao 12º buraco
do Royal Golf Course e situado próximo de todas as áreas do Resort.

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

ROYAL GOLF VILLA
Vale do Lobo

€1.090.000

CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE
Casa de banho de visitas
Sala de estar e jantar
Cozinha totalmente equipada
Lavandaria
1 Quarto com casa de banho
Suite principal com closet
Sala multifunções

Garagem
Barbecue
Terraços cobertos
Terraços
Piscina
Alarme
Ar condicionado
Lareira com recuperador de calor
Estores eléctricos
Vidros duplos
Redes mosquiteiras
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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"
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