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Armação de Pêra - Apartamento

1
Quartos

1
Casas de banho

84,3

Garagem

215 000 €
(EUR €)

Área (m²)

Apartamento T1 com vista mar, estacionamento e piscina na cobertura
O imóvel está inserido em prédio de 6 pisos, com piscina e parque infantil no topo do edifício, com
uma vista fantástica sobre o mar e a escassos metros do areal da praia de Armação de Pera.
O apartamento foi totalmente renovado com pavimento vinílico em toda a sua extensão o que lhe
confere um aspeto muito acolhedor e confortável, a casa de banho foi modernizada com a
colocação de um duche italiano.
O apartamento é vendido totalmente mobilado e equipado, sendo que dispõe de ar condicionado em
todas as divisões e de uma simpática varanda com barbecue de onde se vê o nosso lindo Oceano,
tem ainda lugar de estacionamento no piso -2 do edifício .
Virado a SUL.
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Excelente investimento para a prática de A.L. ou para seu lazer.
Venha visitar e disfrute do roof top maravilhoso…
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.2156
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