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Edifício construído segundo a nova legislação em vigor, em 

conformidade com os mais altos padrões de qualidade, 

exigência, conforto e segurança!

Cozinhas tipo kitchenette equipadas com electrodomésticos, 

madeiras em cerejeira, bancadas em granito rosa. 

Sala e quartos com piso cerâmico de cores quentes, paredes 

estucadas e pintadas.

WC's completos, loiças modernas e elegantes, torneiras de 

alta qualidade, piso cerâmico.

Apartamentos climatizados, decorados, mobilados e 

equipados com elementos de linhas modernas e elegantes 

para o seu conforto!

aredes exteriores de dupla 

face, com sistema térmico e acústico, pintadas com tintas de 

elevado grau de durabilidade. 

Tomadas de distribuição de sinal de televisão e telefone em 

todos os compartimentos.

Varandas bem dimensionadas e p

- 3 min. Praia Armação de Pera

- 15 min. Centro Albufeira

- 5 min. Zonas Comerciais

- 5 min. Praia dos Salgados

- 8 min. Praia da Galé

- 10 min. Golf dos Salgados

Vantagens e oportunidades de investimento do Grupo MonteBrito

A sua confiança é o nosso sucesso!

- 10 min. da Marina Albufeira

- 5 min. A22 - Via do Infante

- 15 min. Estação Combóios Albufeira

- 30 min. Aeroporto Internacional de Faro

- 30 min. Autódromo do Algarve

- 2 Horas de Lisboa
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Alcantarilha Residence Condomínio Privado localiza-se na pitoresca vila Algarvia de 
Alcantarilha, junto a Armação de Pera. A suas caracteristicas particulares juntam um 
enquadramento predominantemente rural às emblemáticas praias desta região, 
conjugando ainda um património histórico secular com a tradicional hospitalidade das 
suas gentes. É esta conjugação invulgar que permite juntar os momentos de tranquilidade 
proporcionados por um ambiente campestre, à cada vez maior dinâmica de uma região 
com profunda vocação turística. 

Alcantarilha Residence Condomínio Privado convive a escassos passos da praia e Golfe 
dos Salgados e da praia de Armação de Pera. Perto encontra ainda o famoso parque 
temático Zoomarine, restaurantes de elevada qualidade e ainda o movimentado Algarve 
Shopping. O Alcantarilha Residence Condomínio Privado localiza-se junto aos principais 
acessos da A22, estrada nacional 125, estação ferroviária e rodoviária.

Todos estes factores caracterizam este empreendimento como uma excelente 
oportunidade de investimento, para habitação, férias e rendimento.
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Alçado Posterior - Vista Piscina

Alçado Principal - Vista Standard

Piso 1 Piso 2

Fracções Vendidas Fracções Disponíveis

Empreendimento com jardins, piscina e garagem.
Apartamentos T1 mobilados, decorados e com climatização.

O investimento no Alcantarilha Residence
proporciona-lhe um rendimento anual de 5,5%.
Vai desfrutar ainda de férias gratuitas e a garantia 
de valorização de um bem real que é seu.
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