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Oeiras E São Julião Da Barra, Paço De Arcos E Caxias - Apartamento

3
Quartos

2

155,31

Casas de banho

Garagem

345 000 €
(EUR €)

Área (m²)

Apartamento T3, com arrecadação e parqueamento
Apartamento T3, com arrecadação e parqueamento
Apartamento situado em localização privilegiada e em zona habitacional tranquila. Trata-se de um
apartamento de construção recente com elevador. Situa-se junto as autoestradas A5 e A9 ficando a
20 minutos do centro de Lisboa, de Sintra e de Cascais bem como a poucos minutos de autocarro
até à praia e à estação ferroviária da CP linha de Cascais.
Composto por:
Sala de com 41,95 m2, com recuperador de calor e varanda, zona de refeição com teto falso, luzes
embutidas e ar-condicionado.
hall de entrada com teto falso e luzes embutidas.
cozinha equipada com placa, forno, exaustor, máquina de lavar loiça e esquentador e varanda em
969069785

Helder Henriques

helder.henriques@hsinvest.pt

T 969069785 · T 937127419 · E geral@hsinvest.pt
Avenida Corvo Marinho Nº 184 2890-342
AMI 18123
POWERED BY casafaricrm.com

HSI0094
Referência
Digitalize o código QR para ver a propriedade

marquise.
Hall dos quartos
Três quartos com ar condicionado, um deles sendo suite e dois deles com roupeiros
Dois wc de com janela,
Pavimento flutuante hall dos quartos e quartos, porta blindada, Três frentes solares, um
parqueamento no piso -1, arrecadação com janela no piso da garagem.
Marque já a sua visita e venha conhecer aquela que pode vir a ser a sua próxima casa.
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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