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Casas de banho

Empreendimento de qualidade, em Burgau - Apartamentos T2 com
Piscina e Ginásio
Novo Empreendimento em Burgau - Apartamentos Chave na Mão
Privilegiando os espaços verdes e os elementos relacionados com a natureza, o condomínio Burgau
Sea Gardens foi desenhado para lhe proporcionar momentos tranquilos e uma qualidade de vida
ímpar.
Para além dos numerosos jardins que o compõem, o condomínio oferece ainda; duas piscinas,
sendo uma delas destinada às crianças, para que possa desfrutar do invejável clima algarvio e um
ginásio para exercitar a mente e o corpo.
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Os apartamentos possuem varandas generosas com portadas, que permitem criar um ambiente de
ar livre, sendo o espaço ideal para lazer em família e com total privacidade.
O condomínio, construído em forma de U, tem apenas 2 pisos, R/C e primeiro, e é composto por 32
apartamentos, todos de tipologia T2 (2 quartos, sendo um deles em suite).
Os apartamentos superiores dispõem de varandas e de um terraço privativo na cobertura.
Os pisos térreos possuem amplos terraços que se estendem sobre jardins privativos, que dão
acesso direto à piscina. Nos dois casos, existe a opção de instalação de jacuzzis privados.
Cada apartamento dispõe de um lugar de estacionamento e uma arrecadação privada na garagem
comum.
A exclusividade do Burgau Sea Gardens estende-se também aos acabamentos de elevada
qualidade, que poderão ser adaptados às suas preferências na fase de construção.
Venha conhecer esta preciosidade a apena 200m da praia e do centro desta maravilhosa vila.
A não perder : CAMPANHA 10% DESCONTO, para as primeiras reservas! Contacte-nos para mais
informações.
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