HSI0081
Referência
Digitalize o código QR para ver a propriedade

Montijo E Afonsoeiro - Apartamento

3
Quartos

2

140

Casas de banho

Garagem

265 000 €
(EUR €)

Área (m²)

T3 Urbanização Alto dos Moinhos
T3 Urbanização Alto dos Moinhos
Situado numa das urbanizações mais cobiçadas Montijo, este fantástico apartamento reúne os mais
altos níveis de qualidade e requinte. A 5 min das principais vias de acesso da entrada e saída da
Cidade. A 10 min do Freeport e Fórum Montijo.
Apartamento T3 situado no 1º ESQ Composto por:
Sala com aproximadamente 39 m² Varanda da sala com churrasqueira e estendal
Cozinha com móveis lacados em branco totalmente equipada e com península aberta para a
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Três quartos sendo um deles suite, Roupeiros com portas lacadas brancas
Dois WC com bases de duche, louças suspensas, móvel suspenso com lavatório e espelho
Parqueamento na cave
Acabamentos:
Ar condicionado
Estores elétricos
Janelas oscilo-batentes com vidro duplo
Som ambiente
Tetos falsos em pladur com leds
Parquet flutuante
Painéis solares para aquecimento das águas
Prédio com elevador elétrico
Possibilidade de escolha dos materiais
Previsão da conclusão da construção segundo semestre de 2022
As fotos inseridas no anúncio, são imagens de uma construção anterior realizada pelo construtor
Marque já a sua visita e venha conhecer aquela que pode vir a ser a sua próxima casa, numa das
mais belas vilas do país.
Fale connosco, tratamos também do seu processo de financiamento.
Somos Intermediários de Crédito autorizados pelo Banco de Portugal com o nº 6096.
Você sonha, juntos concretizamos!
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