SI2028
Referência
Digitalize o código QR para ver a propriedade

Portimão

2
Quartos

1
Casas de banho

Apartamento

199 500 €

83

(EUR €)

Área (m²)

T2 a escassos metros da Praia da Rocha
Devido a exposição solar todo o apartamento é bastante soalheiro
O condomínio dispõe de um parque de estacionamento privado de estacionamento aleatório com
portão elétrico
O imóvel é vendido mobilado e equipado
Não perca tempo, marque já a sua visita.
Tratamos do financiamento por si!
Classificação energética B-.
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Não perca tempo, marque já a sua visita. Tratamos do financiamento por si! Autorização certificada
pelo Banco de Portugal para intermediação de crédito. Consultar Licença
Esta informação é verdadeira, não constituindo oferta vinculativa, sujeita a confirmação junto da
nossa agência. Ref.2028

A Praia da Rocha é uma praia no concelho de Portimão, no Algarve (Portugal). Esta praia tem uma
grande extensão de areal, junto à praia ergue-se a Fortaleza de Santa Catarina, construída no
século XVII para assegurar a defesa da barra do rio Arade.
A praia deve o seu nome às rochas que se encontram entre o areal e o mar. É uma das mais
famosas do Algarve, senão mesmo de todo o país. Todos os anos, durante o Verão, a praia enchese de turistas vindos de todo o mundo.
Junto à praia, existem vários restaurantes e bares que atraem um grande número de turistas, tanto
durante o dia como de noite.
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