
REF. PRT5676

1.275.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Algarve, Portugal
Portugal »  Algarve »  8200-909

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

165m²
Plànol  

60m²
Dimensions del terreny

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.cat Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:porto@lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Cases / Vil·les en venda a
Algarve, Portugal

La promoció Cases adossades Pine Cliffs ofereix exclusives habitatges de 2 o 3
dormitoris amb 2 estils arquitectònics diferents, tots dos amb terrasses i una zona de
barbacoa on podrà passar una agradable vetllada i gaudir de l'excel·lent clima de la
regió. Aquestes elegants cases adossades mesuren entre 147 m² i 188 m² i es
distribueixen en 2 plantes, amb acabats d'alta gamma i aire condicionat.

El complex disposa d'una piscina comunitària, servei de consergeria i seguretat les 24
hores, així com de servei d'habitacions. A més, els propietaris dels habitatges de Pine
Cliffs comptaran amb descomptes especials en els serveis del complex: restaurants,
bars, camp de golf, el Serenity Spa, el parc infantil Porto Pirata, comerços, club de
tennis, etc.

aspectes destacats

Propietats de 2 o 3 dormitoris
2 variacions arquitectòniques entre les quals podrà escollir
Entorn exclusiu a Algarve
Instal·lacions comunitàries excepcionals
Descomptes en el complex
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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