280,000 €

Branqueira
Ref: SVP952-D7

Este pequeno condomínio privado e exclusivo é composto por várias moradias em banda com áreas
espaçosas interiores e exteriores, uma piscina para adultos e crianças, garagem privada e estacionamento
subterrâneo. Situado numa zona tranquila onde reina a tranquilidade, mas a poucos quilómetros de
Albufeira e de algumas das melhores praias da região. A uma curta distância, existem bares, restaurantes
e um minimercado.
As moradias em banda comprometem-se com 2,3 ou 4 quartos, todos com excelente exposição solar,
amplas áreas internas e externas, jardins e varandas privadas com vistas privilegiadas sobre o jardim e a
paisagem. A arquitetura de estilo mediterrâneo, com a tradicional "Calçada Portuguesa", proporciona um
ambiente idílico. Para quem procura um estilo mais contemporâneo, há um grupo de 4 casas de
arquitetura mais moderna e minimalista.
As moradias do Mediterrâneo serão vendidas com uma cozinha totalmente equipada com equipamentos
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da marca EAG, todos os quartos com ar condicionado da marca Daikin e painéis solares para a água
quente. As casas de banho estão equipadas com chão radiante.
As moradias contemporâneas também são vendidas com uma cozinha totalmente equipada com aparelhos
AEG e aparelhos de ar condicionado Daikin, mas estão equipados com chão radiante em todas as divisões
Todas as moradias são vendidas novas e com uma garantia de construção de 5 anos e 2 anos de garantia
nos aparelhos.
Excelente casa de férias, residencial, ou investimento!
Outras características:
Painéis solares
Vidros duplos
Persianas
Lareira
Internet de fibra ótica
Garagem
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DETALHES
Ano construção: 2019
Rega automática
Esgotos municipais
Terraço
Garagem
Sistema solar
Vista campo
Vista cidade
Vista piscina
Área de estacionamento
Certificação energética : Em curso
Água da rede
Chão aquecido
Lareira
Ar condicionado
Piscina comum
Jardins comums
Jardim
Golfe : 5 min.
Praia : 5 min.
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