352,000 €

Vilamoura
Ref: SAP485-D

Os apartamentos estão situados numa zona tranquila de Vilamoura, perto do Campo de Golfe Victoria e
Anantara Vilamoura Algarve Resort (Hotel). Está a apenas cinco minutos de carro do centro de Vilamoura,
da Marina e das praias.
O Resort será composto por três condominios privados que estão compostos por um total de 192
apartamentos de um e dois quartos, com um design tradicional, mediterrâneo. A fase l inclui 56 unidades e
concentra-se no espaço natural, com a inclusão de amplos terraços que oferecem vistas de golfe e/ou
vistas dos jardins e piscina, que formam umas belas paisagens.
Os apartamentos acabados incluem: - Porta de entrada reforçada com fechaduras e dobradiças de
segurança, cerâmica e madeira de alta qualidade, Projectores de iluminação embutidos no tecto,
Aparelhos: Forno, fogão, microondas, máquina de lavar / secar roupa e máquina de lavar louça, janelas
com vidros duplos, persianas rolantes elétricas em alumínio, instalação central de ar condicionado,
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piscina. Juntamente com muitos outros acabamentos de alta qualidade
A cozinha totalmente equipada combina perfeitamente com a espaçosa sala de estar de plano aberto
criando um espaço interno de alta qualidade. O terraço oferece vistas deslumbrantes sobre os arredores
próximos, enquanto as varandas do último andar incluem uma pérgola.
O quarto principal, completo com roupeiros e carpintaria branca, cria uma experiência relaxante e calma. A
varanda é um ótimo lugar para receber a manhã e terminar o dia. Uma mistura de luz natural e holofotes
embutidos torna a casa de banho bastante acolhedora.
Existem vários apartamentos e penthouses com um ou dois quartos. Com superfícies de 84m2 a 105m2.
Dimensões dos terraços de 24 m2 a 57 m2.
Situada no Triângulo Dourado do Algarve, Vilamoura pertence ao município de Loulé e ao distrito de Faro.
Vilamoura oferece fácil acesso à rede nacional de transportes, que combina as rodovias, estradas
nacionais e trilhos. Vilamoura oferece uma experiência costeira cuidadosamente escolhida, sutilmente
integrada na paisagem. Vilamoura oferece uma variedade de opções de estilo de vida e oportunidades de
lazer. Um sentimento de permeabilidade de qualidade, revelado inicialmente através de uma excelente
infra-estrutura e continuação em estruturas de lazer e residenciais.
Desenvolvido como um lugar para viver, visitar e passar férias, Vilamoura tem muito a oferecer. Residentes
e visitantes podem contar com uma extensa oferta de serviços, que inclui hotéis, centros de saúde, escola
internacional, correios, supermercados e bancos. Para o lazer e o desporto: cinco campos de golfe de
campeonato de renome, instalações equestres de classe mundial, instalações de desporto marítimo,
aquáticas e terrestres premiadas (incluindo rugby e ténis), spa e duas das melhores praias da Europa. As
opções de estilo de vida são reforçadas por mais de 100 restaurantes (incluindo um titular da Estrela
Michelin), uma linha infinita de bares, clubes de praia e um casino.
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DETALHES
Ano construção: 2019
Rega automática
Esgotos municipais
Terraço
Garagem
Sistema solar
Arrecadação
Vista campo
Vista golfe
TV Satélite
Elevador
Água da rede
Ar condicionado
Piscina comum
Jardins comums
Golfe : 1 min.
Praia : 5 min.
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