
REF. PRT5675

1.275.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 2 Slaapkamer huis / villa te koop in Algarve, Portugal
Portugal »  Algarve »  8200-909

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

166m²
Plattegrond  

60m²
Perceeloppervlakte

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.co.nl Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:porto@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in
Algarve, Portugal

Pine Cliffs Townhouses zijn exclusieve huizen met 2 en 3 slaapkamers met 2
architecturale types, beide profiteren van terrassen en een barbecue waar u kunt
genieten van het buitenleven en het fantastische lokale klimaat. Deze elegante
herenhuizen hebben een oppervlakte van 147 - 188 m² en zijn verdeeld over 2
verdiepingen met hoogwaardige afwerking en airconditioning.

Het resort biedt een gemeenschappelijk zwembad, conciërgeservice en 24-
uursbeveiliging en roomservice. Bovendien genieten eigenaars van een Pine Cliffs
Townhouse speciale kortingen in de restaurants, bars, golfbaan, Serenity Spa, het
kinderdorp Porto Pirata, winkels, een tennisclub enz.

highlights

Woningen met 2 en 3 slaapkamers
2 architecturale variaties om uit te kiezen
Exclusieve omgeving in de Algarve
Uitstekende gemeenschappelijke voorzieningen
Kortingen in het resort
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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