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€4.950.000
CÓDIGO 168
MORADIA ISOLADA

Junto ao campo de golfe

MORADIA COM VISTA PARA O CAMPO DE GOLFE
Vale do Lobo
Esta luxuosa moradia de cinco quartos harmoniza na perfeição um design
contemporâneo com um confortável e sumptuoso interior.
Primorosamente localizada na primeira linha do campo de golfe, a propriedade
oferece deslumbrantes vistas sobre os fairways e mar do jardim e terraço na
cobertura com acesso através da imponente suite principal que se desenvolve em
todo o primeiro piso.

Quartos: 5
Casas de banho: 5
Piscina: Sim
Área de Construção: 476,70m2
Área do Lote: 1500,00m2
Propriedade: Delaware
Classificação Energética: D

O piso térreo integra uma grande sala de estar, jantar e cozinha em plano aberto
com largas janelas em vidro com vista para o terraço da piscina. Discretamente
distribuídos, todos os quartos em suite partilham o corredor comum de acesso
desde a entrada da moradia. No piso inferior, toda a conﬁguração e espaço se
prestam ao entretenimento e lazer, compreendendo um versátil bar e sala de
jogos, um spa com jacuzzi e sauna, uma ampla sala de cinema dotada de um teto
que replica um céu estrelado.
Um ginásio, um escritório e um espaço lounge adicional completam esta fabulosa
propriedade.
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CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE
Casa de banho de visitas
Cozinha, sala de estar e jantar em open
plan
1 Quarto com casa de banho
3 Quartos com casa de banho
Suite principal com closet
Cave
Sala de cinema
Sala de jogos
Ginásio
Spa
Arrumos

Garagem
Estacionamento público
Terraços
Açoteia
Piscina aquecida
Jacuzzi
Jardim paisagístico
Portão de entrada automático
Alarme
Ar condicionado
Piso radiante
Lareira com recuperador de calor
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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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