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Alcantarilha E Pêra - Moradia em Banda

2
Quartos

3
Casas de banho

138,48

Piscina
Garagem

1 100 € / Mês
(EUR €)

Área (m²)

Moradia geminada nova T2 - Alcantarilha- ANUAL
Magnifica moradia T2 geminada, em fase final de construção, situada num condomínio privado em
Alcantarilha.
Condições de arrendamento :
2 meses de renda + 2 meses de caução com fiador ;
2 meses de renda + 4 meses de caução sem fiador.
Despesas de água e luz não incluídas no valor mensal.
Este condomínio é composto por 18 moradias de tipologia T2 divididas por 3 blocos assim como por
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2 moradias individuais de tipologia T3.
Estas moradias dispõem de garagem box privada com capacidade para 2 veículos.
Construídas com materiais de alta qualidade, estas belíssimas moradias são compostas por hall de
entrada, ampla sala de estar com muita luminosidade, cozinha em open space, 2 quartos en-suite
para as T2 e 3 quartos en-suite para as T3, casa de banho de serviço e varandas com barbecue.
Moradias equipadas com ar condicionado, aspiração central , pré-instalação de som ambiente,
vidros duplos e estores elétricos.
No exterior, terá à disposição um bonito e amplo jardim assim com uma piscina comum.
Esta é uma excelente oportunidade para quem procura a tranquilidade mas sem deixar de estar
perto de todas as comodidades.
Não perca esta oportunidade e contate-nos.
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