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Guia - Moradia

5
Quartos

3
Casas de banho

620
Área (m²)

620

Piscina
Garagem

990 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Moradia T5 ( T3+T2) com piscina a 200m da praia da Galé
Moradia isolada com piscina situada a 200m da Praia da Galé.
Esta fantástica moradia é constituida por 2 pisos, 5 quartos, 3 casas de banho, sala de estar/jantar
com lareira, 2 cozinhas, lavandaria e uma arrecadação muito espaçosa na cave.
No exterior podemos encontrar uma piscina com 5x10m, um amplo terraço com jardim e barbecue.
A moradia está neste momento dividida em duas, tendo de um dos lados no R/C 1 quarto, 1 casas
de banho, sala comum com lareira, cozinha e lavandaria, no piso superior tem dois quartos, um
virado a poente com uma vista maravilhosa de mar e conta também com uma casa de banho,
havendo espaço para construir uma segunda, ficando dois quartos em suite, na sub-cave tem a
arrecadação.
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No outro lado está uma T1, com sala com lareira e um quarto em suite, tem uma cozinha
modernamente equipada, duas arrecadações e um alpendre fechado com vidro.
No exterior tem um barbecue, jardim e terraço com piscina.
A divisão está feita de maneira a facilmente retornar a moradia a apenas uma T5.
Fica localizada em zona muito central da Galé, a 3m a pé da praia e de todo o tipo de bens e serviço
tais como farmácias,supermercados,restaurantes e lojas.
A nossa empresa auxilia em todos os setores como por exemplo, em como obter as melhores taxas
de câmbio, na abertura de conta e na documentação relativa aos empréstimos bancários, na
realização de obras de melhoramento, etc.
Não perca esta oportunidade e venha visitá-lo connosco.
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