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Apartamento
Referência
140870
Cidade
Loulé
Zona
Golf de Vilamoura
Tipologia
T3
WC
3
Piscina
Sim

Os apartamentos com três quartos fazem parte integrante de um condomínio de
Vista
luxo próximo de Vilamoura, a cerca de 5 minutos do centro e tem como envolvente Golf
os campos de golfe.
Os apartamentos caracterizam-se pelas suas áreas generosas e acabamentos de
luxo e são compostos por sala de estar e de jantar com acesso a amplo terraço,
cozinha totalmente equipada, três quartos, sendo dois tipo suíte e um com acesso
a terraço, e três casas de banho.

Área Bruta
150
Preço
525 000

Dispõem, ainda, estacionamento subterrâneo com capacidade para duas viaturas,
assim como, espaço de arrecadação com acesso aos mesmos através de
elevador.
Ano de construção
Os apartamentos dispõem de:
- Ar condicionado;
- Piso radiante e toalheiros aquecidos em todas as casas de banho;
- Cozinha totalmente equipada;
- Painéis solares para aquecimento de águas;
- Alarme e segurança na recepção;

2010

O condomínio foi projectado cuidadosamente de modo a proporcionar a toda a
família a calma e tranquilidade do espaço rodeado por amplos espaços verdes,
assim como, proporciona os serviços associados a um hotel de 5 estrelas.
A organização do condomínio permite a rentabilização dos apartamentos através
de uma cadeia de hotéis.
Mesmo sem a rentabilização dos apartamentos, os proprietários podem aproveitar
todas as instalações nos hotéis, tais como o SPA, assim como, beneficiam de
50% de desconto nos 5 campos de golfe de Vilamoura com validade até 2039.
O condomínio dispõe:
- Recepção e segurança 24 horas por dia via CCTV;
- Recepção e longe bar;
- Piscina infantil, piscina exterior e piscina interior aquecida;
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- Bar de apoio à piscina e restaurante snak-bar;
- Sala fitness e sala T/Kids;
- Parque infantil;
- Serviços de limpeza e manutenção.
- Amplos espaços verdes.
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