420,000 €

Fuseta
Ref: SVP914

O piso térreo da propriedade é dividido por uma entrada que o conduz à sala de estar/jantar e à cozinha
totalmente equipada. A partir da sala tem acesso direto ao terraço e à piscina, localizados na parte traseira
da moradia. O quarto é completo com roupeiros embutidos, equipamento de ar condicionado e acesso à
piscina. Ao lado encontra-se a casa de banho com piso aquecido e banheira.
No primeiro piso, dois quartos en-suite com roupeiros embutidos, ar condicionado, aquecimento de piso e
acesso à varanda comum aos dois quartos. O terraço da frente tem acesso através do corredor.
O terraço superior tem uma área de 45 m² para que possa apreciar a vista sobre a Ria Formosa.
Estas moradias estão localizadas apenas a 1,2 km da praia da Ria Formosa na Fuseta. Tem ainda a
hipótese de fazer a travessia para ilha através do ferry.
Com todas as comodidades a uma curta distância, esta é sem dúvida uma excelente localização para uma
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casa de residência permanente ou de férias.
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DETALHES
Ano construção: 2019
Esgotos municipais
Terraço
Terraço topo
Sistema solar
Vista vila
Alarme
Certificação energética : B
Água da rede
Chão aquecido
Ar condicionado
Piscina
Golfe : 15 min.
Praia : 5 min.
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