Ref. GB027

€ 520 000,00
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*** FAÇA UMA COMPRA INTELIGENTE E REFLETIDA. CONSULTE-NOS!!

Domus Dreams apresenta bonita Moradia T4 totalmente mobilada para venda em Portimão ﬁca a apenas 5 km da
praia. Localizada em um moderno resort residencial de casas e vilas exclusivas, esta casa apresenta acabamentos de alta
qualidade e uma vista soberba.
Construído em um terreno de 496 m 2 , esta casa tem um design mais tradicional. A casa inclui ainda materiais premium e
acabamentos de qualidade.
A moradia tem 4 quartos, 4 casas de banho, 2 das quais privadas, uma cozinha totalmente equipada e uma sala de estar e
jantar. Os acabamentos incluem azulejos de cerâmica, sancas e guarda-roupas embutidos.
Além disso, tem também um jardim frontal com garagem e um jardim nas traseiras com piscina de forma livre e jacuzzi.
Tem ar condicionado integrado, lareira na sala, roupeiros embutidos incluindo um walk-in, uma casa de banho partilhada entre dois
quartos, vem totalmente mobilado e dispõe ainda de uma deslumbrante piscina de forma livre e jacuzzi rodeada de pedras naturais.
A localização é considerada uma das melhores zonas residenciais de Portimão. Pela harmonia e equilíbrio alcançados pelo cuidadoso
panejamento e distribuição das moradias. Oliveiras, palmeiras e buganvílias compõem o cenário, proporcionando um ambiente fresco
e agradável para toda a família.
A cerca de 5 minutos de carro encontra o centro histórico de Portimão. Oferece uma grande variedade de restaurantes com cozinha
tradicional portuguesa e internacional, bares e cafés. Também está idealmente localizado perto do mercado de produtos frescos da
cidade, da animada atmosfera da Marina e do grande Centro Comercial Aqua.

Rodeado por jardins paisagísticos, encontra-se o centro de lazer. Inclui uma excecional piscina interior aquecida e jacuzzi
exclusivo para os hóspedes. O Centro de Lazer dispõe de piscina exterior, piscina infantil, piscina interior e jacuzzi, 2 campos
de ténis, parque infantil, terraços, espreguiçadeiras e chapéus-de-sol, café e parque de estacionamento gratuito.
Portimão

é a maior cidade do Barlavento Algarvio. Era tradicionalmente um centro de pesca e processamento de

sardinha. No entanto, o turismo, o lazer e o comércio substituíram a maior parte dessa indústria, tornando Portimão uma
cidade predominantemente residencial.
Há uma quantidade surpreendente de coisas para ver na cidade. Por exemplo, as antigas e movimentadas docas de pesca da
cidade se transformaram em um passeio panorâmico que leva a encantadoras praças arborizadas. Além disso, mais para o
interior encontram-se agradáveis ruas comerciais pedonais, edifícios históricos e uma atraente seleção de cafés, bares e
restaurantes.
Em conclusão, esta Moradia T4 para Venda em Portimão está perfeitamente localizada para quem quer mudar-se
deﬁnitivamente ou comprar como casa de férias. Portimão oferece um pouco de tudo que um investidor procuraria num local
para a sua casa de sonho.

**** Não encontra o que procura? Precisa de crédito? Não sabe como fazer? Precisa de acompanhamento proﬁssional?
Contacte-nos! É gratuito e ﬁcará informado. Trataremos das suas simulações bancárias e acompanharemos o seu processo
de crédito até à compra da sua casa nova! ****

*** MAKE AN INTELLIGENT PURCHASE THOUGHTS. CONSULT US!!

Domus Dreams presents beautiful and fully furnished T4 Villa For Sale In Portimão is a mere 5 km from the beach. Located in
a modern residential resort of unique homes and villas, this home features high-quality finishings and superb views.
Built on a plot of 496 m2, this house has a more traditional design. The house further includes premium materials and quality
finishes.
The villa has 4 bedrooms, 4 bathrooms of which 2 are ensuites, a fully equipped kitchen, and a living and dining room. Finishes
include ceramic tiles, crown mouldings and built-in wardrobes.
In addition, it also has a front garden with a carport, and a back garden featuring a freeform pool and jacuzzi.
It has integrated air conditioning, a fireplace in the living room, built-in wardrobes including one walk-in, a bathroom shared between two
bedrooms, comes fully furnished and also has a stunning freeform pool and jacuzzi surrounded by natural stones.

The location is considered one of the best residential areas in Portimão. Due to the harmony and balance achieved by the
careful planning and distribution of the homes. Olive trees, palm trees and bougainvilleas set the scene, providing a fresh and
pleasant ambience for the entire family.
Within a 5-minute drive is the historic center of Portimão. It oﬀers a wide variety of restaurants with traditional Portuguese and
international cuisine, bars and cafés. It is also ideally located near the town’s fresh produce market, the lively atmosphere of
the Marina and the large Aqua Shopping Centre.
Surrounded by landscaped gardens is the leisure centre. It includes an exceptional indoor heated pool and jacuzzi that is
exclusive to guests. The Leisure Centre features an outdoor pool, a children’s pool, an indoor pool and Jacuzzi, 2 tennis
courts, a children’s playground, sun terraces, sun loungers and parasols, a coffee shop, and free parking.
Portimão is the largest city in the Western Algarve. It was traditionally a centre for sardine ﬁshing and processing. However,
tourism, leisure, and retail have replaced most of that industry now making Portimão a largely residential city.
There is a surprising amount to see within the city. For instance, the city’s old and once busy ﬁshing docks have transformed
into a scenic promenade leading to charming tree-lined plazas. In addition, further inland is pleasant pedestrian shopping
streets, historic buildings, and an enticing selection of cafés, bars, and restaurants.
In conclusion, this T4 Villa For Sale In Portimão is perfectly located for anyone relocating permanently or buying as a holiday
home. Portimão oﬀers a bit of everything an investor would look for in a location for their dream home. Contact Us to discover
this property.

**** Can not ﬁnd what you are looking for? Do you need credit? Don't know how to do it? Do you need professional support?
Contact us! It's free and you will be informed. We'll take care of your banking simulations and monitor your credit process right
up to the purchase of your new home! ****

Zonas envolventes
Equipamentos
Infraestruturas
Website

Centro Comercial; Escola; Hipermercado; Hospital; Praia;
Ar Condicionado; Lareira; Mobilado; Cozinha equipada;
Garagem; Jardim; Piscina;
https://domusdreams.com/Imovel/j802y6

