EAV-1999

€ 1.590.000
Bedrooms:

5

Bathrooms:

0

Area:
Size of plot:

BOUWGROND TE KOOP OP EEN TOPLOCATIE IN LAGOS
Unieke bouwkavels te koop voor de bouw van luxe villa ' s met prachtige golf, zee en strand in
Lagos. Het resort bestaat uit contrast met het groen van dit unieke 27-holes golfbaan ontworpen door
Robert Trent Jones II, die de links gaten langs het strand en de prachtige uitzichten zijn van de
markering punten. De golfbaan zal beschikken over een 5-sterren Hotel, een SPA, een clubhuis, een
beachclub, een driving range met twee rechtstakken, met panoramische restaurants, recreatie-en
sportcentrum, tennisbanen en nog veel meer. De percelen op deze locatie zijn van 2.209 te 3.965
m2, en laat voor de bouw van 3/4/5 slaapkamer villa ' s van 340m2 tot 500 m2(exclusief terrassen,
balkons, garage en berging). De prijzen zijn voor de percelen alleen en bij uitsluiting van eventuele
bouwkundige plannen en bouwkosten. Artist impressions, zoals weergegeven worden voor richtlijn
doeleinden. Via Panorâmica V5 #45 een Ander perceel suggestie met een andere kijk en bouw
gebied kan worden gevonden op de link hieronder. Zie ook: het perceel EAV-2000 voor verkoop
kunt U ook kijken naar een video van het resort:
Klik hier om de video te zien van Palmares golf resort - Lagos:
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500
2671

Pool:

0

Year of
construction:

0

Energy Efficiency:

EAV-1999
Important notice: These particulars are not an offer or contract, nor part of one. The photographs show only
certain parts of the property as they appeared at the time they were taken. Areas, measurements, layout plans
and distances are for guidance only and should not be relied upon as a statement of fact. All property details have
been provided by the seller and should not be considered factually accurate about the property, its condition or
value. Exclusive Living Mediacao Imobiliaria Lda. holds no responsibility to the accuracy of the information and
will not be held liable for any errors on any representation on the property. A buyer must not rely on this
information without conducting an inspection or hiring professionals for surveys or legal services to verify all
details and documentation prior to a property purchase.

LAGOA

VILAMOURA

Rua Ernesto Cabrita,

Av. Tivoli, Conjunto Varandamar,

Edificio Vales Loja A

Corpo B Bloco 3, R/C Esq.

8400-387 Lagoa - Tel. +351 282 353 019

8125-465 Vilamoura - Tel. +351 289 321 276

info@exclusivealgarvevillas.com

www.exclusivealgarvevillas.com/

