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Montijo E Afonsoeiro - Apartamento

3
Quartos

2

147

Casas de banho

Garagem

305 000 €
(EUR €)

Área (m²)

Urbanização Alto dos Moinhos Apartamento T3 Novo
Urbanização Alto dos Moinhos Apartamento T3 Novo
Excelente apartamento T3 Novo no Montijo, inserido em uma zona nova e tranquila, com espaços
verdes, próximo de vários acessos, comércios e serviços. A 10m do Freeport do Alegro Montijo e da
Ponte Vasco da Gama.
Apartamentos em fase de construção com data prevista de entrega para Junho de 2022
Incorporado em um edifício inovador, dotado das mais recentes tecnologias térmicas, acústicas,
ventilação, comunicação e segurança. Pensado para lhe poder proporcionar o melhor conforto,
elegância, comodidade, com áreas amplas.
1º andar Valor 305.000,00€
2º andar Valor 310.000,00€
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3º andar Valor 315.000,00€
composto por:
Cozinha em open space, com a sala, sendo a cozinha totalmente equipada com eletrodomésticos
SIEMENS e com acesso a uma varanda, com churrasqueira e estendal
Três Quartos com piso flutuante e roupeiros embutidos, sendo um deles suite. Um dos quartos com
varanda.
Duas Casas de banho, a social e da suite com poliban e loiças suspensas
Com Box
Equipado com:
 Cozinhas equipadas com eletrodomésticos Siemens;
 Aspiração central;
 Ar condicionado marca Daikin;
 Portas blindadas;
 Vídeo porteiro;
 Sistema de som ambiente com bluetooth;
 Portões automáticos;
 Aquecimento de água por painéis solares;
 Estores elétricos;
 Churrasqueira;
 Caixilharia termo lacado com vidros duplos
As fotos disponíveis são de andar modelo

Atreva-se a ver por si mesmo, o que poderá ser a sua futura casa e disfrutar da qualidade de
construção e acabamentos deste imóvel.
Somos Intermediários de Crédito autorizados pelo Banco de Portugal com o nº6096.
Aguardamos a sua visita
Você sonha, juntos concretizamos!
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