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Albufeira E Olhos De Água - Apartamento

1
Quartos

1
Casas de banho

95

Piscina
Garagem

185 000 €
(EUR €)

Área (m²)

T1 com piscina e estacionamento
Inserido num edifício de traça moderna e boa qualidade de construção, tem uma excelente
localização, que permite desfrutar da marina, ir a pé às praias da zona e ao centro antigo da cidade
de Albufeira.
Nas imediações, também pode encontrar restaurantes, escolas, supermercados e outros serviços,
bem como transportes públicos.
Com uma área total de 95 m2 (72.9 m2 de área bruta privada + 22.1 m2 de área bruta dependente),
o apartamento é composto por:
- hall de entrada;
- cozinha equipada;
- 1 quarto, com roupeiro embutido;
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- 1 casa de banho com banheira
- sala ampla, com varanda que funde com os jardins do condomínio.
O imóvel conta ainda com um lugar de estacionamento privativo, situado na cave do edifício.
No exterior do apartamento, conta com todos os serviços do condominio:
Amplos espaços de jardim
Piscina de adultos e piscina de crianças, vigiadas
Balneários de apoio à piscina
Snack Bar de apoio à piscina
Serviço de recepção 24 h
Serviço de Lavandaria
Vigilância 24Horas
Cabeleireiro, mini-mercado e restaurantes
WiFi Grátis na Recepção
Este imóvel é uma excelente oportunidade, preparado para habitação ou para rentabilizar, graças à
sua localização privilegiada.
Sabia que o nome Albufeira deriva do termo árabe “Al-Bunayra”, que pode ser traduzido como
“lagoa”, “pelo mar” ou “castelo do mar”?
Atualmente, o município de Albufeira tem cerca de 140 km2 e mais de 40 000 habitantes, sendo a
cidade portuguesa com o maior número de estrangeiros residentes (mais de 20% da população
permanente).
Mantenha-se em segurança, peça já a sua visita virtual!
Classificação energética C.
Não perca esta oportunidade, nós 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. SI1981
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