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Azeitão (são Lourenço E São Simão) - Moradia

3
Quartos

2
Casas de banho

179
Área (m²)

464

Piscina
Garagem

450 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Moradia de luxo Isolada T3 com Piscina (em construção) - Azeitão
Imobiliária Portuguesa apresenta,
Moradia de luxo Isolada T3 com Piscina (em construção) - Azeitão
Oportunidade Golden Visa
Moradia, tipologia T3 com:
- área bruta de construção de 179.4m2 ;
- área util de 149.4m2;
- lote de 464.4m2.
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Piso 0:
- Sala e cozinha em Openspace (53.5m2);
- cozinha completamente equipada ;
- Hall de entrada (7.6m2);
- 2 quartos com roupeiro (14.4m2 e 16.2m2);
- 1 suite com roupeiro e wc privativo (17.2m2);
- 1 wc comum de serviço;
Logradouro;
- garagem com lavandaria (252m2);
- parqueamento de viaturas;
- piscina completa e em funcionamento (6.2mt x 3.0mt);
Inclui:
- pré-instalação de ar condicionado,
- aspiração central,
- caixilhos em PVC oscilo-batentes ;
- estores elétricos com corte térmico e acústico ;
- cozinha totalmente equipada com eletrodomésticos ;
- painéis solares para serviço de águas quentes ;
- portas, aduelas e roupeiros Termo-lacados,
- portões de entrada e da garagem elétricos com comando
Certificado energético previsto A.
Situada a 5min a pé do supermercado, farmácia, escola e comércio geral e a 10kms das praias da
Arrábida e Sesimbra.
Obra iniciada com previsão de termino em 2022.
O promotor reserva-se o direito de alterações dos equipamentos, acabamentos e arquitetura sem
aviso prévio.
As fotografias anunciadas são de projeto em 3D.
Mais informações contacte, o Gestor do Imóvel Nuno Cardoso.
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