
Beautiful Modern 6 bedroom
villa, all with private bathroom,
with excellent areas and built on
one floor, double garage, heated
swimming pool, majestic gardens,
with excellent views. A few
minutes walk to the beach.

Refª V813LG                      Preço/Price: € 2.700.000,00

Lindíssima Moderna Moradia de 6
quartos, todos com casa de
banho privada, com excelentes
áreas e construída só num piso,
garagem dupla, piscina coberta
aquecida, majestosos jardins e
com excelentes vistas. A poucos
minutos a andar para a praia.

Lagos
Villa under construction

Luxurious and modern 6 bedrooms villa, garage and swimming 
pool on a huge plot of land near to the beach. Majestic views!
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Habitation area: 426m²
Plot area: 3159m²

This fantastic 6 bedroom, luxury Villa is located in the
beautiful area of Vale da Lama, close to the Ria and
the golf course.

It has a huge LIVING ROOM and DINING ROOM, the
brand KITCHEN, floor-to-ceiling windows, air
conditioning, underfloor heating in all rooms,
SWIMMING POOL with heating and coverage,
DOUBLE GARAGE including charging station for e-care,
the majestic LANDSCAPE GARDEN with automatic
irrigation.

You can enjoy the large terrace in front of the house,
as well as the swimming pool, where you can enjoy a
good meal, read or just relax in the garden.

The Casa is located in the area of the Meia Praia and
Palmares golf courses, in the interior of Lagos. Easy
walking access to the beach.

The Monchique Mountains can be seen from any
division.
Internet connection available. All bedrooms are air
conditioned.
This luxury villa also includes excellent modern energy
management and much more.

Excellent price/quality for an amazing property.

It has very good access to the coast and just a few
minutes drive from the city of Lagos.

Here you can enjoy the tranquility and natural
environment that the countryside offers.

A superb property with all modern conveniences.

First quality construction.
A wonderful modern property!

UNDER CONSTRUCTION!

Área de habitação: 426m²
Pré A           Área do lote: 3159m²

Esta fantástica Vila de luxo com 6 quartos, está
localizada na bonita zona do Vale da Lama, perto da
Ria e do campo do golfe.

Tem uma enorme SALA DE ESTAR e SALA DE
JANTAR, a COZINHA de marca, janelas do chão ao
tecto, ar condicionado, piso radiante em todas as
salas, PISCINA com aquecimento e cobertura,
GARAGEM DUPLA que inclui estação de
carregamento para e-care, o majestoso JARDIM
PAISAGÍSTICO com rega automática.

Pode desfrutar de um grande terraço em frente da
casa, bem como da piscina, onde você pode
desfrutar de uma boa refeição, ler ou apenas relaxar
no jardim.

A Casa está localizada na área dos campos de golfe
da Meia Praia e Palmares, no interior de Lagos.
Fácil acesso a pé à praia.

A serra de Monchique pode ser vista de qualquer
divisão.

Conexão com a Internet disponível. Todos os
quartos têm ar condicionado.

Esta Moradia de luxo também inclui uma excelente
gestão de energia moderna e muito mais.

Excelente preço / qualidade para uma propriedade
incrível.

Tem muito bons acessos para a costa e a poucos
minutos de condução da cidade de Lagos.
Aqui pode apreciar a tranquilidade e o ambiente
natural que o campo oferece.

Uma propriedade soberba com todas as
conveniências modernas.

Construção de primeira qualidade.

Uma maravilhosa propriedade moderna!
EM CONSTRUÇÃO!
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