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Barão de São Miguel - Moradia

4
Quartos

3
Casas de banho

214,42
Área (m²)

870

Piscina
Garagem

535 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Moradia T3+1 com piscina privada e jardim, em Barão de S. Miguel
Lindíssima Moradia T3+1 com piscina privada e jardim, no complexo AlmaVerde , Village & Spa
V I LL A PINHEIRO
Esta villa imaculadamente apresentada oferece áreas generosas, das quais 3 grandes quartos, num
único piso térreo. O design apresenta um imponente hall de entrada com pé-direito duplo e uma
escadaria em madeira que faz a ligação
a um amplo terraço na cobertura, com vistas panorâmicas para as colinas costeiras. A área de
receção, em plano aberto, possui áreas funcionais distintas, sala de estar, refeições e cozinha, com
portas para o pátio que abrem para o
terraço da piscina a Sul. A piscina aquecida está situada em jardim privativo exuberante e maduro.
Dois dos quartos são suites tendo cada um a sua casa de banho própria e o terceiro quarto duplo
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encontra-se próximo de outra casa de banho partilhada. O escritório, que se encontra junto da sala
de estar, também pode servir de quarto de hóspedes. Este último abre também para o jardim e
acede diretamente à piscina.
Será esta a casa dos seus sonhos? Venha descobrir!
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