2,500,000 €

Vilamoura
Ref: SVP1029

Moradia de estilo contemporâneo em construção no prestigiado Resort Vila Sol Golf, com 4 quartos e piscina privada. A 10
minutos de distância da praia a propriedade incluí características como piso aquecido, piscina privada aquecida, garagem
com capacidade para 2 carros e vista para o campo de golfe.
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Moradia de estilo contemporâneo em construção no prestigiado Resort Vila Sol Golf, com 4 quartos e piscina privada. A 10
minutos de distância da praia a propriedade incluí características como piso aquecido, piscina privada aquecida, garagem
com capacidade para 2 carros e vista para o campo de golfe.
Esta espetacular moradia localizada numa das áreas mais tranquilas do Resort Vila Sol, com um total de 475 m² de área
construída, é composta por um hall de entrada com lavabo, espaçoso salão com piso aquecido, ar condicionado, aspiração
central e acesso ao exterior através das portas de correr.
O salão conduz à sala de refeições, adjacente à cozinha num atual estilo de plano aberto. A cozinha é totalmente equipada
com eletrodomésticos da marca Siemens.
O primeiro quarto inclui ar condicionado, aquecimento de piso, vestiário, casa de banho privativa e acesso ao exterior. O
quarto principal, suspenso sobre a piscina com vistas deslumbrantes para o campo de golfe, é composto por uma grande
sala de vestir com casa de banho privativa, ar condicionado e aquecimento de piso. As escadas que se encontram na
varanda do quarto dão acesso ao terraço onde será criado um lounge sky bar.
Na cave da propriedade encontra-se a garagem com espaço para 2 carros, lavabo, várias salas extra, escadas para o piso
térreo e a sala técnica com todo o equipamento para a propriedade.
O exterior da propriedade oferece uma piscina privativa aquecida, jacuzzi, jardins irrigados e um terraço espaçoso.
Junto à entrada encontram-se as escadas que conduzem aos dois quartos localizados no primeiro andar e que incluem ar
condicionado, piso aquecido, roupeiros embutidos, casas de banho privativas e acesso ao exterior.
A cave com espaço de estacionamento para 2 carros tem ainda, uma casa de banho, várias salas, escada interior que
acede ao rés do chão, e uma divisão onde se encontra todo o equipamento técnico da propriedade.
No exterior, a piscina aquecida, o jacuzzi, os jardins e o espaçoso terraço completam a fantástica propriedade.
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Detalhes gerais








Ano de construção: 2020
Tipo: Isolada
Vista: Vista golfe, Vista piscina,
Vista urbanização, Vista jardim
Piscina: Piscina privada
Espaço exterior: Jardim privado,
Terraço (telhado)
Agua: Água da Rede
Saneamento: Saneamento da
rede

Detalhes interiores













475sm

Detalhes exteriores

Aquecimento: Piso aquecido
(elétrico), Ar condicionado
(aquecimento + arrefecimento),
Chão aquecido
Água quente: Painéis solares
Isolamento: Vidros duplos,
Isolamento térmico, Telhado
isolado
Cozinha: Totalmente equipado
Casa(s) de banho(s): Banheira,
Chuveiro, Bidé, Piso aquecido
Quarto(s): Roupeiros embutidos,
Ar condicionado, Vestiário, Acesso
ao terraço, Quartos em suite
Acabamentos: Sistema de
aspiração central, Persianas
elétricas, Portas deslizantes
Outras divisões: Espaço para
armazenamento/arrumação
Cave
Lay-out: Rés do chão, Primeiro
piso, Cave
Certificação energética: B-
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Piscina: Aquecida, Privada
Espaço exterior: Jardim privado,
Terraço no telhado, Irrigação
automática
Estacionamento: Garagem
Praia: 10 minutos de carro
Golf: No campo de golfe
Centro de Saúde: 5 min. de carro
Aeroporto: 25KM
Propriedade: Em nome privado
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