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Alvor - Moradia

4
Quartos

6
Casas de banho

530
Área (m²)

3010

Piscina
Garagem

1 550 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Moradia V4 de Luxo - Alvor
Esta deslumbrante e exclusiva propriedade encontra-se numa zona única para quem procura
privacidade, sossego e segurança.
Inserida num dos complexos de golfe mais exclusivos e prestigiados do Algarve, o "Penina Golf", a
moradia fica a somente 10 minutos de carro do centro da cidade e a 10 minutos das mais belas
praias da região.
Com uma arquitectura habilmente pensada, e os tectos altos e muitas janelas, a propriedade é
inundada de luz natural.
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A localização privilegiada oferece uma soberba vista para o campo de golfe e para um fantástico
jardim com piscina.
A moradia é constituída por dois pisos; No rés de chão encontrará uma cozinha equipada, aberta
para uma área de refeições, uma lavandaria, uma dispensa, uma casa de banho, uma espaçosa
sala de estar com lareira e uma outra área de refeições com abertura para o exterior assim como
um soberbo hall de entrada.
No 1º andar encontrará os quartos, todos eles em suite. O luxuoso quarto principal é composto de
estúdio e zona de estar assim como de um espaçoso “walk-in closet” e ainda um terraço coberto
oferecendo uma vista magnifica sobre o jardim privado e sobre o campo de golfe.
Esta esplêndida moradia possui piso radiante, iluminação por sensores, jacuzzi com água aquecida,
sistema de alarme e ginásio. Além de todas as características previamente mencionadas, a
propriedade também oferece acabamentos de elevada qualidade e que foram escolhidos para
prevalecer no tempo.
A nossa empresa auxilia em todos os sectores como por exemplo, em como obter as melhores
taxas de câmbio, na abertura de conta e na documentação relativa aos empréstimos bancários, na
realização de obras de melhoramento, etc.
Venha visitá-la connosco!
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