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Portimão - Moradia

5
Quartos

2
Casas de banho

258
Área (m²)

290

Garagem

465 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Moradia T5 com garagem na Bemposta
A moradia é distribuída do seguinte modo: hall que antecede a sala, tendo esta lareira e ar
condicionado, e cozinha bastante espaçosa equipada e servida de uma arrecadação, casa de banho
com duche .
As escadas dão acesso ao primeiro andar onde dispõe de 4 quartos todos com ar condicionado e
roupeiro embutido, e uma casa de banho.
No segundo andar dispõe de uma lavandaria e um terraço com vista desafogada para a Serra de
Monchique. Para aproveitar um fim de tarde agradável.
A parte exterior da casa tem uma zona de barbecue fantástica para passar momentos com a sua
família e amigos. Servido de um bonito jardim incluindo várias arvores de frutos , e uma pequena
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horta para quem gosta de fazer agricultura por hobby,
Dispõe de uma garagem bastante espaçosa de fácil acesso.
Localizada numa urbanização muito calma e confortável , perto das praias e dos serviços mais
necessários a curta distância .
É esta a moradia que procura? Então não perca tempo e 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.
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