LUXE VILLA MET PRACHTIG UITZICHT

Parque da Floresta

1.700.000 €
4

4

ALGEEMEEN
Bouwjaar: 2011
Bekeken: Uitzicht op
zee
uitzicht op de
golfbaan
Lift
Elektrische garage
poort

523 m²

INTERIEUR
Opslag / bijkeuken
Landblick
Beveiliging Alarm
Dubbele beglazing
Gym

Airconditioning
Piso Radiante
Elektriciteit:
elektriciteitsnet

Ref. C3738

2400 m²
EXTERIEUR
Ingerichte kasten
Communicatie:
Sateliet

Tuin
Verwarmd Zwembad
Jacuzzi
Nabijheid:
Restaurants
Schools

Strand
Golfbaan
Winkelen
Zwembad
Toegang:
Geasfalteerde weg

LUXE VILLA MET PRACHTIG UITZICHT

Parque da Floresta

Gedetailleerde beschrijving
Deze buitengewone villa waar men geniet van absolute
privacy en rust,met prachtig uitzicht is een uitstekende
waarde voor het geld.
Stijlvol en een zeer hoge kwaliteit . en voelt echt als ³thuis ³
Met elk comfort denkbaar.
Met twee verdiepingen biedt deze woning een niveau van
verfijning en al het wensbare voor een rustig thuis of een
thuis weg van huis.
Beschutte tuin georienteerd op het zuiden rondom een
verwarmd infinity zwembad en er zijn veel plekken waar men
kan relaxen en genieten van de rustgevende omgeving,plus
een speelkamer.
Op de hogere woonlaag is er een ruim
woongedeelte,keuken, hoofdslaapkamer en binnen en buiten
eetkamer,bar, gasten wc en pantry/waskamer.
De lagere woonlaag heeft 3 ensuite slaapkamers,gym, spa,
stoomkamer, Jacuzzi,relax ruimtes, met voorzieningen, veel
opslagruimte.
De woning beschikt ook over een garage zowel als een lift.
Airconditioning en vloer verwarming door het hele huis en
een alarmsysteem.
FOTOS BINNEN VOLGEN BINNEKORT!!!
In de tussentijd neem alstublieft contact met ons op voor
verder details en bezichtiging.
Bedankt! Een prettige dag toegewenst.!

Parque de Floresta is een mooi golf resort met zwembad,clubgebouw en spa.
Gelegen naast het stadje Budens in de gemeente Vila do Bispo, wat een
supermarkt heeft en een benzinestation,en er zijn veel prachtige restaurantjes in het
gebied. Slechts 20 minuten rijden naar de cosmopolitische stad Lagos. Er zijn
verschillende adembenemende stranden in de buurt en ongerepte
natuurschoonheid volop. De populaire en zeer coole stad Sagres is op korte afstand
rijden zowel als het Costa Vicentina natuurreservaat met al haar pitoresque dorpjes
en stranden.
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info@marcelaproperties.com | (+351) 282 788 977
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