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DESCRIPCIÓ

Una casa impressionant a primera línia de platja, amb 6,
dormitoris, piscina climatitzada, terrasses, ascensor i
impressionants vistes, ubicada a El Perelló.
Situada a primera línia de platja amb impressionants vistes, aquesta espaiosa
propietat té gran potencial. A més del mar i del Parc Natural d'Albufeira, també teniu
el privilegi d'estar a prop del camp de golf ia 7 km del Saler. 2001 va ser el seu any de
construcció i els propietaris actuals ho han cuidat minuciosament des de llavors.
La superfície habitable es divideix en tres plantes i té una superfície construïda de
563 m2. La planta principal consta d´un ampli saló, menjador amb llar de foc i
ascensor. El solàrium contigu a la terrassa té grans dimensions, lluminositat i vistes a
la zona de la piscina.
Per la seva banda, la cuina-menjador equipada amb illa té accés a un safareig ia la
terrassa de vidre coberta. A més, disposa d´un bany amb dutxa completament
equipat i un dormitori independent amb armari encastat i accés a la terrassa. A
l'exterior, la propietat està envoltada de terrasses exteriors, zona chill out de
barbacoa o paella, cabina de dutxa exterior i una petita caseta per convertir en
menjador o estudi de ioga.
A la primera planta, tenim una oficina lluminosa de bona mida amb grans finestrals i
accés a la terrassa, dues cambres de bany i tres dormitoris més amb armaris
encastats i accés a la terrassa. El dormitori principal, amb bany en suite i dutxa
independent, té també vestidor, armaris de paret i accés a la terrassa amb
impressionants vistes al mar.
L´àtic disposa d´una habitació sota teulada de grans dimensions amb vistes al mar,
armari encastat, bany en suite, zona d´emmagatzematge i dos accessos a la terrassa.
El soterrani inclou garatge per a uns sis vehicles amb accés directe des de la casa,
porta automàtica, gimnàs, bany amb dutxa i molt despai demmagatzematge. Així
mateix, la vila té radiadors, finestres de doble vidre, terres de marbre, alarma,
panells solars, piscina climatitzada i vistes espectaculars. És a prop de tots els serveis
i
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A primera línia de mar , Vistes al mar ,
Piscina climatitzada, Terrassa, Gimnàs,
Ascensor, Llum natural, Sostres alts,
Terres de marbre, Alarma, Balcó, Barbacoa,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, Plafons solars, Safareig,
Traster, Vestidor, Vistes, Zona chill-out
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és perfecta per a famílies que busquin tranquil·litat, harmonia i les costes del
Mediterrani. Per això, és una veritable joia.

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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