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€2.200.000
CÓDIGO 169
MORADIA ISOLADA

Localização central

LISTING EXCLUSIVO - MORADIA
QUARTOS COM AMPLO JARDIM

DE

TRÊS

Vale do Lobo

Quartos: 3
Casas de banho: 4
Piscina: Sim

Moradia de três quartos com localização central e sossegada, embora a uma curta
distância da praia.

Área de Construção: 242,60m2
Área do Lote: 1697,50m2

Apesar de estar pronta a habitar, esta propriedade poderá igualmente ser ideal
para um projeto de renovação numa área exclusiva de Vale do Lobo.
A moradia dispõe de acesso pavimentado e de um jardim cuidado com excelente
exposição solar. A propriedade de piso térreo integra uma cozinha totalmente
equipada e uma generosa área de estar com lareira e zona de jantar com acesso
ao terraço coberto. Dispõe ainda de três quartos, sendo que dois deles são “en
suite” e o outro partilha de uma casa de banho.

Propriedade: Privado
Classificação Energética: D

Esta fantástica propriedade, beneﬁcia de várias zonas de arrumos exteriores junto
à cozinha e harmoniza uma espaçosa área exterior com piscina, terraços e um
amplo jardim para desfrutar do sol durante todo o dia.
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CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE
Hall de entrada
Casa de banho de visitas
Sala de estar e jantar
Cozinha totalmente equipada
Lavandaria
1 Quarto
1 Quarto com casa de banho
Suite principal
1 Casa de banho
Arrumos

Garagem
Barbecue com zona de refeições
Chuveiro exterior
Balneário exterior
Terraços cobertos
Açoteia
Piscina aquecida
Jardim paisagístico
Rega automática
Portão de entrada automático
Alarme
Aquecimento central
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