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Moradia em Banda
Referência
10287
Cidade
Albufeira
Zona
Açoteias
Tipologia
V3
WC
3
Piscina
Sim

As propriedades Pine Cliffs Terraces - Freehold Properties (Contemporary) foram
construídas em Agosto de 2009, no total existem 20 Townhouses mas apenas 10
ainda estão disponíveis para comercialização.
A arquitetura pertenceu à empresa de arquitetos Promontório, responsável pelas
linhas fluídas de traços contemporâneos. As moradias são espaçosas e tiram o
melhor partido das horas de sol que o Algarve tem para ofereces, tanto o pátio
interior como os terraços e varandas existentes, permitem que a luz natural
ilumine toda a casa e ao mesmo tempo oferecem vista para a piscina e jardim.
Todas as moradias do Terraces foram construídas em dois pisos, sendo que os
quartos localizam-se no piso superior.
Nas moradias em banda as casas com 2 quartos + 1, têm duas suites, e uma
zona que pode ser facilmente transformada num terceiro quarto.
Suite 2
Nestas casas existe ainda uma terceira casa de banho de serviço. Em termos de
acabamentos, o pavimento é em pedra lioz amarelo do Egipto que combina com o
branco das paredes e os caixilhos em madeira maciça de azifélia. As janelas são
amplas e dão amplitude a todas as divisões. No rés do chão, encontramos uma
cozinha totalmente equipada com eletrodomésticos Mielle, aberta para a sala de
jantar, e que convida a luz natural do patio interior a iluminar toda a divisão.
No lado oposto está a sala de jantar com vista para o terraço que oferece
inúmeras opções para quem queira dar um toque pessoal. O terraço exterior é
amplo, tem vista para a piscina comum, e permite que o proprietário possa usufruir
deste espaço único com privacidade e qualidade.
As moradias em banda com 2 quartos + 1 têm uma área interior de 165 metros
quadrados + a área de terraço privada que poderá variar entre os 54 e os 67
metros quadrados, perfazendo assim um total de 219 a 232 metros quadrados de
área total construida.

Vista
Jardim
Área Bruta
225
Preço
1 500 000
Ano de construção
2009
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