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Portimão

3
Quartos

3
Casas de banho

150
Área (m²)

Moradia

169 500 €

80

(EUR €)

Área terreno (m²)

Moradia T3 em Portimão
No 1º Piso encontram-se 2 quartos amplos, 1 deles em suite com roupeiro embutido e um espaçoso
terraço e um estendal coberto.
A Moradia foi alvo de renovação pelo que se encontra em ótimo estado de conservação.
Visite e surpreenda-se com o espaço interior do imóvel.
Situada a 5 minutos do centro da cidade e a 10 minutos da Praia da Rocha.
Classificação energética E.
Não perca tempo, marque já a sua visita.
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Tratamos do financiamento por si! Autorização nº 36/2019 certificada pelo Banco de Portugal para
intermediação de crédito. Esta informação é verdadeira, não constituindo oferta vinculativa, sujeita a
confirmação junto da nossa agência. Ref.1830
Portimão é uma cidade portuguesa no distrito de Faro, região e sub-região do Algarve. O centro da
cidade está situado a cerca de 2 km do mar e é um centro importante de pesca e turismo.
É sede do município de Portimão com 182,06 km² de área e 55 614 habitantes (2011), subdividido
em 3 freguesias; a freguesia que inclui a cidade tem cerca de 40 000 habitantes. O município está
limitado a norte pelo de Monchique, a leste pelos de Silves e Lagoa, e a oeste pelo de Lagos; a sul,
tem um sector litoral ao longo do oceano Atlântico.
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