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Portimão - Moradia

3
Quartos

3
Casas de banho

230
Área (m²)

200

329 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Moradia Nova M3 em banda
Composta no piso térreo por uma cozinha em open space totalmente equipada com ilha, uma casa
de banho social, um quarto e uma sala de estar e jantar com vista para o terraço. Ainda espaço de
estacionamento na frente com portão automático e pérgula.
No piso superior temos dois quartos em suite, duas varandas e acesso a outra varanda na
cobertura.
No exterior encontramos um terraço com jardim e barbecue.
Portimão é uma cidade portuária na região do Algarve, no sul de Portugal. É conhecida pelo centro
histórico, a marina animada e a proximidade a várias praias. O Museu de Portimão fica numa fábrica
de conservas restaurada do século XIX, com exposições sobre a história local. A igreja de Nossa
Senhora da Conceição, de estilo gótico, possui azulejos. A sul, encontra-se a Praia da Rocha, com
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penhascos ocre como pano de fundo e o forte medieval de Santa Catarina de Ribamar ou do
Miradouro dos Três Castelos, vislumbre a areia limpa e clara, as águas cristalinas que refletem
todos os tons de azul, as rochas caprichosas, o esplendor do sol, numa paisagem natural de cortar a
respiração que se enaltece tanto pela imponência como pela beleza.
Previsão de entrega para 2º trimestre de 2023.
Classificação energética A.
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.2069
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