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PARA VENDA

PREÇO SOB CONSULTAEMPREENDIMENTO ALTO FAIRWAYS
4.802 m2 de Área Bruta Privativa - 53 propriedades
LUGAR DE DELGADAS LOTE B-5
Alvor, 8500-001 

EMPREENDIMENTO TURÍSTICO ALTO FAIRWAYS

EMPREENDIMENTO TURÍSTICO COM 10 PROPRIEDADES DE TIPOLOGIAS T1 E 43 

PROPRIEDADES DE T2 EM 2 BLOCOS NÃO CONTÍGUOS

+ Registo: Alojamento Local

+ Área do terreno: 18.000 m2

+ Comodidades: Piscinas, Estacionamento e zonas de lazer 

Tipo Unidades ABL m2

Apartamentos T1 10 770

Apartamentos T2 43 4.032

Total 53 4.802
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LUGAR DE DELGADAS LOTE B-5

53 propriedades
EMPREENDIMENTO ALTO FAIRWAYS

+ Localizado em Alvor, Portimão, numa área calma, resguardada 

e verde, adjacente ao campo de golf do Pestana Alto Golf e a 

poucos minutos de carro de várias praias.. Esta é essencialmente 

uma zona residencial, maioritariamente de segundas habitações 

e de empreendimentos turísticos.

+ Trata-se de um empreendimento com 53 unidades habitacionais, 

registadas como Alojamento Local, dividido em dois blocos 

principais. As unidades encontram-se equipadas com cozinha e 

um terraço virado para a zona de jardim. Para além disto, conta 

com arranjos exteriores, 2 áreas de piscinas para diferentes 

idades em cada bloco, zonas de lazer e parque de 

estacionamento gratuito. 

24

3

2

1 Shopping Aqua Portimão

2 Marina de Portimão

3 Pestana Alto Golf

4 Aeródromo de Portimão

Nenhuma garantia ou representação, expressa ou implícita, é feita para a exatidão das informações aqui contidas, e a mesma é sujeita a erros ou omissões, alteração de valores ou outras condições, retirada sem aviso prévio e quaisquer condições especiais de listagem impostas pelo nosso 
cliente.
Este documento é fornecido apenas como um guia geral da propriedade. Não é, e não deve, considerado como qualquer oferta ou contrato. Em caso de inconsistência entre este documento e as condições de venda, estes últimos prevalecerão. Nada neste documento deve ser considerado 
como uma declaração de que a propriedade está em boas condições ou que quaisquer serviços ou instalações estão em funcionamento.

As fotografias aqui demonstradas são propriedade dos seus respetivos proprietários e o uso dessas imagens sem o consentimento do proprietário expresso por escrito é proibido.
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PREÇO SOB CONSULTAVALE DA LAPA – Empreendimento Turístico
85 Unidades

Lagoa - ALGARVE

VALE DA LAPA

Complexo Turístico composto por 85 unidades, de tipologias V2 e V3.

• Área total do terreno: 64.600 m2.

• Área bruta de construção: 13.000 m2.

• 83 fracções de tipologias 71 villas V2 geminadas em blocos e 12 V3 com piscina e jardins 

privados.

• Clubhouse (recepção, bar, zona de terraço exterior, restaurante, minimercado, sala de 

conferências e sala de jogos).

• Ginásio.

• 3 Piscinas (1 coberta).

• Putting green, campos de Paddle, parque infantil, percurso  de jogging.
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VALE DA LAPA

❖ Localizado na zona do Carvoeiro, concelho de Lagoa.

❖ A envolvente é caracterizada por empreendimentos turísticos

semelhantes, destinados a um segmento médio alto.

❖ Encontra-se a uma distância de cerca de 3km da praia e 2km do

campo de Golf mais próximo. A curta distância deste

empreendimento, encontram-se as praias de Caneiros e Carvoeiro.

Lagos

Nenhuma garantia ou representação, expressa ou implícita, é feita para a exatidão das informações aqui contidas, e a mesma é sujeita a erros ou omissões, alteração de valores ou outras condições, retirada sem aviso prévio e quaisquer condições especiais de listagem impostas pelo nosso 
cliente.
Este documento é fornecido apenas como um guia geral da propriedade. Não é, e não deve, considerado como qualquer oferta ou contrato. Em caso de inconsistência entre este documento e as condições de venda, estes últimos prevalecerão. Nada neste documento deve ser considerado 
como uma declaração de que a propriedade está em boas condições ou que quaisquer serviços ou instalações estão em funcionamento.

As fotografias aqui demonstradas são propriedade dos seus respetivos proprietários e o uso dessas imagens sem o consentimento do proprietário expresso por escrito é proibido.


