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Luxuosa Villa do Arquitecto T4 com Vista Mar em Montinhos da Luz - Lagos
Pequeno Resumo
Preço :

2.600.000 €

Localização :
Lagos
Tipo de
Casa
Propriedade :
Ano de Construção
2022
:
Área Construída :

440 m2

Área do Terreno :

1208 m 2
4
5
1

Quartos :
Banheiros :
garagens :
Eficiência
Energética :
Taxa de
condomínio :

Ref :

Ap
- €/month

#721

Descrição da Propriedade

Detalhes da Propriedade
- Varanda
- Próximo de Campo de
Golfe
- Propriedade Litoral
- Vidros Duplos
- Cozinha equipada
- Garagem
- Recuperador de Calor
- Aquecimento Central
- Lavandaria
- Piscina
- Piscina Privada
- Vista Mar

- Perto da Praia
- Perto da Cidade
-

Piscina Coberta
Estores Eléctricos
Roupeiros Embutidos
Jardim
Piscina Aquecida
Jacuzzi
Urbanização Nova
Jardim Privado
Zona Residencial

Atualmente em construção, esta espetacular moradia ultramoderna para venda na prestigiada freguesia de Lagos,
Praia da Luz, deverá estar pronta para si em 2022. Este é um novo projeto de desafio para uma casa
contemporânea/modernista sustentável que combina formas geométricas expressivas e utiliza as mais recentes
tecnologias. Encaixa-se no belo ambiente natural dentro de uma das melhores urbanizações da zona. Um desenho
arquitetónico à medida é cuidado até aos últimos detalhes, o que garante a sua exclusividade. Rodeada por um
jardim privado, a moradia virada a sul, com quartos luminosos e espaçosos, goza de vistas panorâmicas para o mar.
Aninhada num terreno de 1.208 m², a vivenda de 2 andares e 440 m² tem tudo o que precisa para o estilo de vida
algarvio mais exclusivo. Possui um salão representativo, um grande plano aberto para viver, jantar, e áreas de
entretenimento, 4 quartos em suite, uma casa de banho de serviço, uma cozinha de design elegante e totalmente
equipada, uma garagem privada para 2 carros, uma sala de jacuzzi, lavandaria e arrumos, e muito mais. As portas
panorâmicas de vidro deixam entrar a luz e conduzem aos fantásticos terraços com vista para o jardim e para a
piscina até ao Oceano. As áreas cobertas e ensolaradas convidam a desfrutar da vida, a nadar, tomar banhos de sol,
admirar fantásticos pores-do-sol, jantar ao ar livre ou simplesmente relaxar com um copo de vinho português ou um
cocktail refrescante. A excelente residência vem à venda com muitas características de luxo que irão tornar a sua
vida bela, confortável e segura.
Apontemos agora alguns detalhes relevantes: ORIENTAÇÃO: A propriedade está virada fantasticamente para sul, e
há garantias de uma vista desobstrutiva para o mar.
DESENHO: Esta é uma casa de arquiteto, desenhada pelo famoso vencedor de prémios Mário Martins.
COMFORTOS: Desfrutará de uma piscina aquecida com coberturas automáticas. Aqui é aplicada a mais avançada
gestão solar da água. Tecnologias de isolamento topo de gama reduzem os custos de energia e criam uma vida
autêntica e ecológica.
A EXCLUSIVIDADE é importante! Aqui até os clientes mais exigentes ficarão satisfeitos. Como a casa está em
construção, o futuro proprietário ainda pode escolher materiais e também fazer alterações. Um novo projeto de
desafio para uma casa de estilo contemporâneo/modernista sustentável enquadra-se no belo ambiente natural de
uma das urbanizações mais exclusivas de Lagos no Algarve.

