A358.3
Referência
Digitalize o código QR para ver a propriedade

Albufeira E Olhos De Água - Apartamento

3
Quartos

2
Casas de banho

117

Garagem

350 000 €
(EUR €)

Área (m²)

Apartamento T2+1 NOVO - Centro da Cidade- Albufeira
Apartamento localizado numa das zonas nobres do concelho.- QUINTA DA CORREEIRA.
Fantásticas varandas e vistas sobre a cidade e o mar.
Encontra-se preparado para converter em tipologia T3.
Junto à Avenida da Correeira. Está localizado aproximadamente a 200 metros da rua da oura, 1200
metros da praia e 1200 metros do centro de serviços de Albufeira.
Grande centralidade às várias infra-estruturas turísticas, equipamentos coletivos públicos e privados
e pontos de comércio e serviços.
Nas proximidades encontra-se o Pingo Doce, Bancos, Notário, Escolas, Unidades Hoteleiras,
Hospital Lusíadas, Biblioteca Municipal entre outros.
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Os Acabamentos:
- Video Porteiro a cores
- Cozinha equipada com microondas, maquina de lavar roupa e louça, forno, exaustor, placa
vitrocerâmica e termoacumulador com bancada da cozinha em "Corian" com lava louça embutido
- Ar condicionado
- Estores Elétricos
- Porta de entrada de alta segurança
- Pavimento cerâmico e flutuante (AC5) nos quartos
- Portas Interiores lacadas a branco
- 2 Lugares de garagem na cave ou sub-cave
- Caixilharias em PVC com vidros duplos
Este anúncio foi publicado por rotina informática. Todos os dados carecem de confirmação junto da
imobiliária
As imagens são meramente ilustrativas dos acabamentos a aplicar, carecendo de confirmação.
As áreas são aproximadas e as fotos podem corresponder a outras frações que já não estejam
disponiveis.
A nossa empresa auxilia em todos os sectores 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 contacte-nos para uma visita.
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