Rækkehus i Correeira Algarve bolig reference : A94

Moderne og smagfuld bolig, i centrum af Albufeira.

"Villas da Correeira" er et nyt og eksklusivt kvalitetsprodukt i den afsluttende fase af byggeriet.
Moderne linjer, flot lysindfald og komfort er grundstenen af dette lille, men eksklusive projekt
med kun 15 villaer. Husene er bygget med de nyeste typer af materialer, og der tilbydes store
terrasser, privat pool og fornemmelsen af et eksklusivitet lukket område, dog uden
condominium, og dermed uden fællesudgifter.

Alle villaer er typologi T3 og er særdeles velegnede til fast bolig, og selvfølgelig til feriebolig. I
stueetagen er køkkenet udstyret med TEKA apparater, den store stue har pejs samtidig med at
man har direkte adgang til poolen, samt et gæste toilet. På første sal finder du en rummelige
suite, to store soveværelser med indbyggede garderobeskabe, et badeværelse samt terrasser
fra alle værelser. Nogle med havudsigt. Der er SAMSUNG air-condition inkluderet, og generelt
har man valgt materialer af flot kvalitet, og finish er enkelt, moderne og stilrent.

Tæt på alt, hvad der er vigtigt;

Kun 1 km væk er der strandene i Sta. Eulália, Oura og S. João Fort. På mindre end 200 mts
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finder du supermarkeder, restauranter, offentlige transportmidler, hospital og sportscenter ... her
behøver du ikke bilen til men hvis du vælger at køre ved, at der er golfbaner kun 10 minutter
væk, indkøbscentre mindre end 5 minutter væk, lufthavn 20 minutter væk eller spændingen i
centrum på mindre end 5 minutter!

Salgspris : € 395 000
Afgifter : Kontakt os
Gebyrer : Kontakt os
Condition : Nyt byggeri
Bolig areal : 150 m²
Jord areal : 209 m²
Antal soveværelser : 3
Antal etager : 2
Antal badeværelser : 4

Fordele :
-

Terrasse
Parkeringsplads
Balkon
Klimaanlæg/ Air Condition
Have
Svømmebassin
Gas
Pejs
Energi Certificeret

Adresse :
Correeira, Villas de Correeira,
8200 CORREEIRA
http://boligportugal.dk/da/omrade/362?format=pdf
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