325,000 €

São Brás de Alportel
Ref: SA1408-C

Apartamentos modernos com vista mar, atualmente em construção localizados num condomínio privado de apenas 10
apartamentos com tipologias T1, T3, T4 e T4 duplex. Todos os apartamentos têm garagem privativa e arrecadação privada
e vista para o mar.
Vendido com cozinha totalmente equipada, aquecimento a gás e pré-instalação para ar condicionado. Localizados a um
passo do centro de São Brás de Alportel e perto de várias lojas e restaurantes. Data de entrega estimada em Agosto de
2022
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Apartamentos modernos com 3 quartos, situados no primeiro andar.
Tem uma localização privilegiada e proporcionará aos futuros proprietários a possibilidade de desfrutar de uma bela vista
sobre o mar. A entrada para o terreno do condomínio é feita através de um portão automático e no rés-do-chão podemos
encontrar garagens/box e também arrecadações privadas.
Nas traseiras do edifício, existe um parque de estacionamento exterior.
Todos os 10 apartamentos terão cozinhas totalmente equipadas e a água será aquecida por gás canalizado.
Cada apartamento terá uma pré-instalação para ar condicionado.
A actual fase de construção permite a cada comprador escolher ainda os acabamentos.
Na área circundante, podemos encontrar todos os tipos de lojas e restaurantes. A conclusão estimada é para Agosto de
2022.
Convidamo-lo a visitar este projecto que certamente irá escolher para a sua futura residência
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Detalhes gerais






Ano de construção: 2021
Vista: Vista mar, Vista campo
Espaço exterior: Jardim privado
Agua: Água da Rede
Saneamento: Saneamento da
rede
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Detalhes interiores




Detalhes exteriores

Aquecimento: Aquecimento
central (gás)
Água quente: Caldeira (gás)
Mobiliário: Mobiliário incluído
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Estacionamento: Garagem
Praia: 5 min. a pé
Golf: 5 min. a pé
Supermercado: 5 min. a pé
Restaurant: 5 min. a pé
Centro de Saúde: 5 min. a pé
Aeroporto: 10KM
Propriedade: Em nome privado
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