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Mexilhoeira Grande - Moradia em Banda

2
Quartos

3
Casas de banho

126

Piscina

1 900 € / Mês
(EUR €)

Área (m²)

Moradia em banda T2 disponivel para arrendamento anualMexilhoeira Grande
Moradia em banda localizada na Urbanização Vale da Ribeira/Mexilhoeira Grande, equipada e
mobilada, com 2 quartos, disponiveis para arrendamento anual.
Esta fantástica moradia é consituidas por rés do chão com 2 quartos em suite e uma ampla
arrecadação, o 1ºandar com casa de banho de serviço, sala de estar/jantar aberta para um terraço
coberto e cozinha mobilada e quipada.
Os quartos são climatizados e a sala de estar/jantar está equipada com televisão de ecrâ plano.
Possui amplos terraços, varandas e lugar de estacionamento privado e semi coberto ( Carport)
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Ficam localizadas em empreendimento com piscina para crianças, parque infantil, piscina infinita e
rodeadas de belos jardins verdes e harmoniosos.
Apresentam decorações e designs modernos.
Localizadas a 10 minutos da meia praia de Lagos e a 20minutos de Portimão e de Lagos.
Condições de arrendamento :
Com fiador ( 2 meses de renda + 2 meses de caução )
Sem fiador ( 2 meses de renda + 4 meses de caução )
O valor mensal não inclui despesas ( água,luz,etc )
Não perca esta oportunidade e agende uma visita connosco !
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