020103DL
Referência
Digitalize o código QR para ver a propriedade

Quarteira - Apartamento

3
Quartos

2
Casas de banho

100

Piscina

245 000 €
(EUR €)

Área (m²)

Vilamoura - T3 Barca do Lago
Apartamento T3 Duplex situado em Vilamoura a uma distância de 2 Km da Marina de Vilamoura e
da praia da Falésia e a cerca de 25 Km do Aeroporto Internacional de Faro.
Inserido num condomínio com piscina privativa e jardim, este imóvel tem 100m2 de área útil e está
dividido em 2 pisos.
No primeiro piso, ao entrar no apartamento, tem a zona da cozinha totalmente equipada e que já foi
alvo de uma renovação, a sala e uma pequena despensa. Na zona da cozinha, tem acesso a uma
varanda que pode ser aproveitada para guardar bicicletas ou até aproveitar para colocar um
pequeno barbecue.
Subindo em direção ao segundo piso, temos a zona dos quartos e das casas de banho. Dois dos
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quartos possuem roupeiros embutidos, sendo que um deles tem também Ar Condicionado e acesso
a uma marquise. Uma das WC é completa (banheira) e a outra é um WC social. Ambas estão
renovadas.
Em termos de obras no apartamento, já foi alterada a canalização e a parte eléctrica, bem como
renovada a cozinha e as duas casas-de-banho. As caixilharias também foram alteradas para vidros
duplos.
O aparamento situa-se numa zona calma com estacionamento na parte exterior do condomínio.
Não perca já esta excelente oportunidade e marque a sua visita.
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