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Apartamento
Referência
31661
Cidade
Lagoa
Zona
Carvoeiro
Tipologia
T2
WC
2
Piscina
Sim

Apartamento para venda com 2 quartos localizado no Monte Santo Resort no
Carvoeiro.
Apartamento localizado no rés-do-chão, com 101 m2 no condomínio Monte Santo
Resort & SPA de cinco estrelas, a oeste do Carvoeiro, apenas 5 minutos de carro
do centro de Carvoeiro, da prais e dos campos de golfe “Gramacho & Vale de
Pinta” que pertencem ao Grupo Pestana.
A uma curta distância a pé, encontra vários outros restaurantes, incluindo o Bon
Bon, que tem uma estrela Michelin, e o Carvoeiro clube de ténis e fitness. O
aeroporto internacional de Faro fica aprox. 40 minutos de carro.

Vista
Jardim
Área Bruta
101
Preço
SOLD

O apartamento tem vista aberta para os jardins paisagísticos e é composto por um
de construção
hall de entrada com armário/arrecadação, uma sala de estar e sala de jantar com Ano
2008
cozinha equipada e em espaço aberto para a sala, 2 quartos duplos com roupeiros
embutidos, 2 casas de banho com banheiras de hidro-massagem (1 delas é ensuite) e um agradável e espaçoso terraço coberto com exposição solar virado a
nascente e sul que acede da sala de estar e de jantar e tem acesso directo aos
jardins e piscina comum.
O apartamento é vendido totalmente mobilado e equipado com piso radiante,
toalheiros eléctricos em ambas as casas de banho, aspiração central, ar
condicionado central, som ambiente, janelas com vidros duplos, sistema de
alarme e ligação à Internet.
O resort dispõe de um restaurante, bares, spa, piscina interior aquecida e piscinas
exteriores, centro de fitness, banho turco, sauna e jacuzzi, uma pista de atletismo,
um campo poli-desportivo, recepção, segurança e varias zonas de
estacionamento.
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