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Moradia térrea de três quartos entre o mar e a serra | Senhora Do
Verde | Portimão
Moradia térrea de três quartos entre o mar e a serra | Senhora Do Verde | Portimão
Entre o mar e a serra encontrámos esta charmosa moradia térrea de três quartos pronta a viver e
desfrutar de toda a paz e tranquilidade existentes.
No hall de entrada temos acesso a uma maravilhosa sala de estar e jantar, com as áreas
diferenciadas e uma disposição que certamente vai surpreender pela sua originalidade e beleza. O
seu teto elevado e a configuração em forma de leque são realmente características que tornam esta
sala muito especial.
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Na zona da lareira temos um espaço aconchegante, perfeito para descansar. O espaço destinado à
sala de jantar é bastante espaçoso e luminoso.
A luz abundante que preenche todo o espaço é algo que nunca irá faltar com as várias portadas que
dão acesso ao jardim.
A cozinha equipada com espaço para refeições dá acesso à despensa e lavandaria e também à
zona de barbecue e jardim.
Uma espaçosa suite e dois quartos ambos com ar condicionado e todos eles com acesso ao jardim.
Uma divisão extra convertida em escritório.
O jardim é perfeito para passar os melhores momentos com a família e amigos ou simplesmente
disfrutar dos dias de sol que o Algarve tem para oferecer.
Outras características:
Garagem fechada para três carros com anexo
Estacionamento exterior para vários carros
Horta com árvores de fruto e terreno para cultivo
Poço com água para rega
Casa para cães
Parcela de terreno rústico
Esta moradia térrea inserida num terreno com uma área total de 8500,00 m2 é situada na Sra. do
Verde em Portimão onde vai encontrar toda a tranquilidade que a zona oferece e ao mesmo tempo
a proximidade das praias, campos de golfe, restaurantes e todas as facilidades existentes no
concelho.
Agende a sua visita.

+351 963857900 ·

Fernando Miguel Maximino

fmaximino@figalgarveproperty.com

T (+351) 963 857 900 · E contact@figalgarveproperty.com
Parque Empresarial Algarve N°11, D-1, Lagoa, 8400-431 Lagoa
AMI 14521
POWERED BY WWW.PROPPY.PT

