
Praia da Luz – Reserva da Luz- 3 bedroom detached 3 
storey villa with stunning sea front in Reserva da Luz 

Modern 3 storey villa  
with 3 bedrooms, living / dining 

room, kitchen, cascade pool 
and garage in the front line.  

House with excellent finishes 
located in the Reserve of Light  

and with a fantastic panoramic  
sea view. 

Refª  V569LZ                  Preço/Price: € 1.350 .000,00 

Moradia moderna de 3 pisos, com 
 3 quartos, sala de estar/jantar, 
cozinha, piscina de cascata  
e garagem na linha da frente. 
Moradia com excelentes 
acabamentos localizada na Reserva 
da Luz e com uma fantástica vista 
mar panorâmica.  
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Construction area: 339m² 
Plot area: 586m² 

 
 

This modern villa is located on the first line of the 
Reserva da Luz - Praia da Luz, built to enjoy the 
extraordinary sea view. 
The villa consists of three floors, basement, 
garage,  
3 bedrooms en suite and pool. 
On the ground floor there is the entrance hall, 
living room and lounge with large windows that 
give  
access to the terrace of an amazing view of the 
sea. 
The adjoining dining room has large windows 
with endless sea views. 
The kitchen is fully equipped and with 
dispensing, with access to a barbecue. 
A bedroom with fitted wardrobes and overlooking  
the sea. 
A common bathroom on the ground floor. 
On the upper floor consists of two bedrooms  
en suite with fitted wardrobes, with access to 
balconies overlooking the magnificent sea view. 
In the basement , in the garage there is space for 
4 cars, plus a separate one with a games room or 
a second living room, with access to a pool and 
garden of easy maintenance and of low value. 
Villa built with the highest quality finishes, it 
meets 
 all the thermal, acoustic and energetic 
requirements, allowing an excellent luminosity, 
housing comfort  
and energy saving and a spectacular sea view over 
Praia da Luz. 
A beachfront villa within walking distance to the 
beach, restaurants and all amenities. 
 
 
It is a perfect home for a family to live in or to 
enjoy a good income. 
 

Área de habitação: 339m² 
0                 Área do lote: 586m² 

 
 

Esta moradia moderna está localizada na 
primeira linha da Reserva da Luz - Praia da Luz, 

construída para desfrutar da extraordinária 
vista mar. 

A moradia é constituída por três pisos, 
cave,garagem, 3 quartos em suite e piscina. 
No térreo, o hall de entrada, sala de estar e 
 sala de jantar com grandes janelas que dão 

acesso ao terraço de uma admirável vista para 
o mar. 

A sala de jantar adjacente tem grandes janelas 
amplas com vista para o mar sem fim. 

A cozinha está totalmente equipada e com 
dispensação, com acesso a churrasqueira.  

Um quarto com roupeiros embutidos  
e com vista para o mar. 

Uma casa de banho comum no piso térreo. 
No piso superior é composto por dois quartos  

en suite com roupeiros embutidos, com acesso 
a varandas com vista magnifica para o mar. 
Na cave, a garagem há espaço para 4 carros, 

além de um separado com uma sala de jogos 
ou uma segunda sala de estar, com acesso a 

piscina e jardim de fácil manutenção e de baixo 
valor. 

Moradia Construída com acabamentos da 
melhor qualidade, cumpre com todos os 

requisitos térmicos, acústicos e energéticos, 
permitindo uma excelente luminosidade, 

conforto habitacional e poupança energética e 
uma espetacular vista de mar sobre a Praia da 

Luz. 
Uma vivenda à beira-mar a uma curta distância 
da praia, restaurantes e todas as comodidades. 

 
É uma casa perfeita para uma família habitar 

ou para usufruir de um bons rendimentos. 
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