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O EQUILÍBRIO
PERFEITO ENTRE
MODERNIDADE E
CHARME, MAR E
VEGETAÇÃO NATURAL,
INTERIOR E EXTERIOR

As moradias ficam no ponto mais elevado do Oceano Clube, em Vale do Lobo. A
dois passos da praia do Garrão.
Os tons cremes e suaves complementam o azul-marinho do Atlântico e a zona
verde que as isola da rua de passagem
mais próxima. Têm um ar pitoresco, que
foi preservado e respeitado num projecto de renovação cuidado que conseguiu
manter a alma e o charme originais.
Tirando partido da localização e orientação únicas, a zona social é ampla e aberta à luz natural, no topo da moradia e
orientada a sul. Um grande envidraçado
permite a comunicação com o exterior,
através de um terraço que percorre a moradia em toda a sua largura. A sala de estar
e jantar prolonga-se para fora e dilui-se no
ambiente natural envolvente, que inclui o
mar e o denso arvoredo existente até lá
chegarmos. A cozinha totalmente equipada é adjacente à zona social.

Os três quartos distribuem-se pelos dois
pisos. No piso térreo, ficam o quarto principal, com uma ampla suite na zona mais
privada da casa, e um segundo quarto,
no lado oposto. Junto à saída para a zona
de lazer exterior encontra-se uma casa de
banho, para fácil acesso. No piso superior
existe um terceiro quarto e uma casa de
banho que também serve a zona social.
No exterior do piso térreo, um amplo terraço coberto antecede o jardim e a
piscina. O jardim e a piscina, orientados
a sul, ficam a uma cota inferior para total
privacidade.

NÃO PERCA O PREÇO
DE LANÇAMENTO:
• Preço de lançamento: €990.000
• Desconto de 10% sobre o

preço base de €1.100.000, a
praticar uma vez concluídas
as obras de remodelação.

Benefícios adicionais para Resort
Members de Vale do Lobo.

Área de construção 124.80m2

Área dos lotes desde 311.00m2

Contacte e marque uma conversa
com a equipa de vendas de Vale
do Lobo para mais informação.

Vale do Lobo Real Estate Offices
Vale do Lobo, Resort Turístico de Luxo, S.A.
8135 - 864 Vale do Lobo, Algarve, Portugal
Tel.: + 351 289 353 101
E-mail: realestate@vdl.pt
www.valedolobo.com
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PRINCIPAIS
ACABAMENTOS
INCLUÍDOS

ACABAMENTOS

•

Pavimentos interiores em vinil Gerflor

•

Pavimentos exteriores em cerâmica
Magrés antislip e relva artificial

•

Caixilharia em alumínio Technal
Ecothermic com vidro duplo

•

Iluminação LED em todas as divisões

•

Cozinha com equipamentos
integrados Siemens

•

Torneiras Grohe coleccções Allure e
Minta

•

Pavimento aquecido nas casas de
banho
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OPÇÕES

OPÇÕES E
RESPECTIVOS
PREÇOS

•

Lareira Focus SLIMFOCUS SUSPENDU
(design alemão premiado): ................................................. €12.750

•

Bancada de terraço com BBQ
(Beef Eater Signature S3000s 3),
frigorífico e lavatório integrados: ........................................ €6.500

(A ACRESCER IVA)

•

Aquecedor de tecto para terraço: ..................................... €4.500

•

Painel solar
(incluindo termoacumulador de 500L): ........................... €7.500

•

Bomba de calor para aquecimento da piscina: .............€12.500

