
REF. PRT5676

1 275 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 2 Sovrum till salu i Algarve, Portugal
Portugal »  Algarve »  8200-909

2
Sovrum  

2
Badrum  

165m²
Planlösning  

60m²
Totalyta

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.se Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Hus/Villor till salu i Algarve,
Portugal

Pine Cliffs Townhouse är exklusiva hem med två och 3 sovrum med 2 arkitektoniska
typer, som båda drar nytta av terrasser och en grillplats där du kan njuta av
utomhusunderhållning och det fantastiska lokala klimatet. Dessa eleganta radhus
mäter mellan 147 - 188 m² och är spridda över två våningar med avancerade ytor och
luftkonditionering.

Anläggningen erbjuder en gemensam pool, conciergeservice och 24-timmars säkerhet
och rumsservice. Dessutom har ägare av ett Pine Cliffs Townhouse särskilda rabatter
på anläggningens restauranger, barer, golfbana, Serenity Spa, Porto Pirata barnby,
butiker, tennisklubb etc.

slingor

Egenskaper med 2 och 3 sovrum
2 arkitektoniska variationer att välja mellan
Exklusiv miljö i Algarve
Utestående gemensamma faciliteter
Rabatter inom orten

lucasfox.se/go/prt5676
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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