QUINTA DO LAGO

VENDIDO PELA MAPRO – VILLA PRIVADA C/ VISTA
DESLUMBRANTE

Características

Uma majestosa moradia virada a sul com belas vistas de golfe, inserida num terreno

Área do
Edifício:

780 m 2

Domínio

Delaware

muito privado, rodeado de jardins imaculados, totalizando 5.000m2, incluindo a área
anexa. Esta elegante villa com um estilo toscano moderno foi e completamente
redesenhada e ampliada para uma renovação completa. A propriedade é composta
por uma entrada dupla altura com uma escada em espiral característica, 3 quartos ensuite no piso térreo, um plano aberto, cozinha totalmente mobilada e equipada com
uma área de preparação separada e uma ilha elaborada. A principal área de salão com
uma lareira dupla face, tem vista para a grande área de terraço, em frente à piscina
aquecida a gás e as vistas pitorescas além.
O primeiro andar inclui 2 casas de banho, um dos quais é a grande suíte master com
um grande closet. A suíte master também tem acesso a um terraço privado. A 2ª suite
também tem uma área de vestir separada. O nível inferior elaborado com luz natural
inclui uma luxuosa área de entretenimento com bar e adega, um ginásio com duche
separado, um 6 quarto en suite e uma lavandaria. Construção de uma qualidade
excepcional, a vila também inclui uma área de cozinhar ao ar livre com um churrasco

P.O.A.

Ref. 1473

Lote

2400 + 2500 m 2

Quarto:

6

Casa de
banho:

8

Garagem:

Alpendre

Air cond.:

Central , Individual

Aquecimento:
Pool:

Radiante (Àgua+Elet.)
Jacuzzi , Duche Exterior ,
Aquecida (Gás)

Vistas:

Golfe

Golfe:

Distância a Pé

Praia:

3,5Km

Aeroporto:

15Km

num terraço coberto e ainda carport para vários carros. A propriedade também
bene cia de um furo. Com uma elegância tão requintada, esta villa simboliza o luxo
intemporal.
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