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Lagos · Algarve

RESIDÊNCIA EM
LOCALIZAÇÃO
EXCECIONAL

RESIDÊNCIA EM
LOCALIZAÇÃO
EXCECIONAL
Esta moradia concebida pelo arquiteto Vasco Vieira encontra-se
localizada num local privilegiado da praia da Luz, com vistas para a
serra de Monchique e mar. Este imóvel recentemente construído,
apresenta um hall de entrada com pé direito duplo que nos
conduz até a sala de estar com áreas bastante amplas que
incluem área lounge em plano aberto com lareira de dupla face,
sala de jantar e uma cozinha completamente mobilada com
design BOFFI e eletrodomésticos Gaggenau. Em toda a
área existem amplas janelas em vidro, desde o chão até ao teto,
oferecendo bastante luz natural em toda a casa e uma ambiente
agradável e arejado. Este piso conduz igualmente a parte exterior,
onde existe uma área de Barbecue coberta, piscina aquecida e
jacuzzi espaçoso perfeito para desfrutar dos finais de tarde no por
do sol algarvio. Neste piso, encontra-se ainda uma suite. No
primeiro andar temos dois quartos suites para hospedes e uma
suite principal com boas áreas, closet e escritório. Todos os
quartos têm acesso a um terraço coberto com vistas
magníficas sobre o oceano, praia da Luz e zona campestre
circundante. A cave dispõe de cerca de 230m2 de área bruta e
inclui uma área multifuncional que pode ser convertida em sala
de cinema, diversão, ginásio ou área de relaxamento, sauna e spa,
e uma divisão extra de mais de 30m2. Sao inúmeras as
possibilidades! Neste espaço temos ainda uma lavandaria
equipada, adega, uma área de arrumação e garagem dupla.

€ 3.250.000
PREÇO

REF 3131

FATOS & CARACTERÍSTICAS

634m2

1241.6m2

4

5

Domínio: Privado

Ano Constr. 2017

Jardim Paisagístico

Piscina Aquecida

Furo Sim

Garagem Dupla

Aquecimento Chão Aquecido
(Água)

Ar Condicionado Central

Alarme Sim

Lareira Gás

Mobilado Negociável

Extras Sistema Domotica, Paineis
Solares, Som Surround, Portão
Automático

Características Ginásio, Adega de
Vinhos, Sauna, Banho Turco, Sala
de Cinema, Sala de Jogos

Vistas Montanha, Mar

Praia Distância a Pé

Golfe 5Km

Aeroporto 92Km
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas servem apenas como referência, não
provêem de nenhum contrato e podem ser alteradas a qualquer momento.
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