# 2Buy001001-0219, MORADIA NOVA COM
DOIS QUARTOS NO CENTRO DE
VILAMOURA

Central - Vilamoura Excelente moradia contemporânea com dois quartos localizada no centro de Vilamoura.
Central é um condomínio residencial muito especial, marcado pela sofisticação e exclusividade. Localizado
no coração de Vilamoura, o empreendimento está perto da Marina, da praia, do golfe, dos campos de ténis e
de uma vasta gama de serviços. As grandes janelas em vidro e os pátios interiores privativos oferecem aos
residentes uma ligação permanente com a natureza, com os jardins comuns circundantes e com a piscina.
Central oferece uma ligação suave e harmoniosa com a natureza, com os jardins comuns circundantes e com
as piscinas. Os materiais e acabamentos de alta qualidade foram pensados para assegurar que cada casa
oferece o máximo de conforto e exclusividade. As unidades residenciais têm uma orientação este/oeste, com
grandes vidraças que permitem a entrada de luz natural em abundância durante todo o dia. Concebida como
um local para viver, visitar e passar férias, Vilamoura tem uma localização privilegiada, estilo de vida e lazer,
disponibilizando a opção certa para cada pessoa. Tendo por cenário o espectacular litoral do Algarve,
Vilamoura oferece múltiplas opções de estilo de vida e oportunidades de lazer – incluindo uma Marina
premiada, praias de areia a perder de vista, campos de golfe de renome internacional, infraestruturas
equestres de classe mundial e uma rede de equipamentos que inclui escolas e serviços de saúde de alta
qualidade Temos vários T2 + 1 a partir de 640.000 € Marque já a sua visita!
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Preço do imóvel
645 000,00 €
Avaliação fiscal
0,00 €

Fonte
Promotor
Mudança avaliação fiscal
0.00 %

Luís Miguel Sousa
AV FRANCISCO SÁ CARNEIRO ED VALÊNCIA, CENTRO
COMERCIAL LJ 19, 8125-201 QUARTEIRA, Quarteira, Faro
(+351) 289 051 227
(+351) 918 414 797

Venda. 645 000,00 €

INFORMAçãO BASE:
Assoalhadas : 3
Quartos
: 2
Casa(s) de : 3
Banho
Área útil
: 146.51
INFORMAçãO DO TERRENO:
Tamanho do : 231.34
Imóvel
INFORMAçãO DA CONSTRUçãO:
Construído em
: 202
Número de pisos
: 2
Floor area (Total)
: 146.34
CONVENIêNCIAS NO ARREDORES:
Serviços: Video porteiro,TV por
cabo,Jardim,Internet por cabo,Estores
térmicos,Ar condicionado,Aquecimento de
água eléctrico,
Acessibilidades: Acesso a pessoas com
mobilidade reduzida,
Equipamentos:
Microondas,Forno,Congelador,
Áreas de lazer: Piscina,
Serviços de energia: Painel solar para
aquecimento de água,
Características do interior: Ar
condicionado central,
Zona Envolvente: Relva,Paisagismo,

