540,000 €

Alcantarilha
Ref: MM66

Estas luxuosos villas modernas situam-se num campo de golfe premiado, marcado pela sua arquitectura
mourisca excepcional, jardins paisagísticos deslumbrantes, amplas instalações e pela sua beleza natural.
O resort está situado no Algarve central, com dois campos de golfe de campeonato, projectados por Nick
Faldo e Christy o ' Connor Jnr, e encontra-se nos laranjais de Silves com a serra de Monchique como pano
de fundo. O resort é o local ideal para viver ou para passar as suas férias. Como a sua localização é
central e de fácil acesso para o aeroporto de faro, significa que você está apenas a poucos minutos de
algumas das praias mais espectaculares do Algarve, centros comerciais, parques aquáticos e outras
atracções locais e comodidades.
Estas vilas novas foram construídas em 2012 com os mais altos padrões. Pedra natural, madeiras sólidas
e duras, chão aquecido, e ar condicionado são apenas alguns dos acabamentos de qualidade superior que
oferecem os apartamentos. As áreas de estar grandes e de plano aberto, que têm um estilo moderno, são
complementados pelo mobiliário especificamente escolhido que está incluído juntamente com os
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apartamentos. As cozinhas modernas estão completamente equipadas com máquinas de última geração,
superfícies de preparação elegante e o plano aberto leva-nos suavemente de divisão a divisão. As áreas
de estar são novamente totalmente mobiladas e equipadas com televisões de ecrã grande, televisão por
satélite e internet de alta velocidade e linhas de telefone. Há portas grandes de vidro-duplo com alumínio
ionizado, que abrem para os jardins bem cuidados dos apartamentos do piso térreo e para as extensas
varandas dos pisos superiores, que oferecem vistas panorâmicas sobre a paisagem deslumbrante. As
casas de banho impecáveis estão equipadas com comodidades de porcelana com banhos ou duches
grandes. Os quartos são grandes e todos vêm com roupeiros bem elaborados, feitos de com uma
selecção de madeiras naturais-sólidas.
Outras características das vilas são estores eléctricos, estacionamento privado, jardins comuns e uma
piscina com bar de verão e terraços. Há um pavilhão de desporto que oferece aos donos o uso de um
ginásio totalmente equipado, um clube de tennis, uma pista de corridas e uma campo de bola. Há também
um restaurante e bar no clube e o clube"Kidz" oferece uma série de actividades para crianças entre os 4 e
os 14 anos de idade durante o período de verão.
Em resumo, esta é uma propriedade de luxo fantástica com os mais altos acabamentos e atenção aos
detalhes aplicado ao longo, situado num ambiente natural e bonito que oferece uma variedade de
actividades desportivas e sociais que garantem um excelente estilo de vida.
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DETALHES
Ano construção: 2012
Rega automática
Esgotos municipais
Terraço
Terraço topo
Vista campo
Vista golfe
Vista montanha
TV Satélite
Área de estacionamento
Certificação energética : B
Água da rede
Mobilado
Aspiração central
Chão aquecido
Ar condicionado
Piscina
Jardim
Golfe : 1 min.
Praia : 10 min.
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