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São Martinho - Moradia

4
Quartos

4
Casas de banho

370
Área (m²)

875

Piscina
Garagem

995 000 €

Área terreno (m²)

(EUR €)

Fantástica Moradia Moderna V4 , situada em zona calma e vista para o
Oceano Atlântico.
Fantástica Moradia V4 de estilo moderno, inserida em condomínio de 5 moradias uni-familiares,
todos os lotes possuem, além da piscina privada, vistas sobre o Oceano Atlântico e o Cabo Girão.
Situada numa amena encosta da cidade do Funchal a qual usufrui de excelente acessibilidade,
tranquilidade, vista panorâmica sobre o Oceano Atlântico e ainda um espetacular micro-clima de
temperatura muito agradável que caracteriza esta zona durante todo o ano.
O clima singular da ilha da Madeira, que garante uma temperatura primaveril ao longo de todo o
ano, garante-lhe o bem-estar para si e para toda a sua família.
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Quer seja como moradia principal ou apenas para disputar durante os seus tempos livres, este
loteamento é o garante de total calma e sossego, mesmo ás portas do Funchal.
Cada habitação tem um jardim privado com cerca de 600m2, uma churrasqueira, piscina com um
amplo solário, chuveiro e móveis de jardim.
No Piso térreo, encontra-se uma cozinha totalmente equipada, sala de estar, sala de jantar e áreas
de apoio.
Na sua generalidade, os quartos de dormir, encontram-se localizados no 2º andar.
As moradias encontram-se preparadas, incluindo o ar-condicionado individual em cada divisão,
quartos de dormir e sala de estar e de jantar.
As moradias estão equipadas com ar condicionado, Sistema de domótica para controlo de
aparelhos de climatização, iluminação e segurança.
As fachadas são ventiladas e recobertas com painéis cerâmicos evitando futuras pinturas e
mantendo excelente isolamento térmico.
De que está à espera, esta casa de sonho pode ser sua. Venha conhecer!!!
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