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Charneca De Caparica E Sobreda - Moradia em Banda
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Casa T3, 150m2, piscina, garagem, Marisol, Charneca de Caparica
Casa recém-construída, 150 m² em dois níveis, 3 quartos.
Idealmente colocado, em Marisol, Charneca de Caparica, a 4 km da praia e a 15 km de Lisboa. Em
uma área muito tranquila com todas as lojas próximas.
O piso térreo é composto pela sala de estar de 30m2, a cozinha totalmente equipada de 14m2 e um
quarto de 16m2 com banheiro.
A acesso ao primeiro andar é fácil através de uma ampla escadaria metálica. Distribui dois quartos
de 14 e 15m2 com o banheiro. Há um grande terraço neste nível.
Em volta ao redor da casa, há o terraço ao ar livre com seu churrasco, a garagem de 22m2, bem
como a piscina de 12m por 4m
Uma casa perfeita para relaxar e se divertir.
A casa é equipada com painéis solares.
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Partilhamos com todas as imobiliárias/profissionais em regime de 50%/50%.
**VISITAS COM PROTOCOLO – PROPRIEDADE NAO HABITADA**
Como a propriedade não é habitada, a pessoa responsável pela propriedade é a única que possui
as chaves. As visitas à propriedade são possíveis com restrições e um protocolo; uma distância
mínima de 2 metros entre cada pessoa será respeitada durante a visita. Somente uma visita é
possível por dia, com no máximo 2 pessoas por cliente. Obrigado pela sua compreensão,
respeitando estas condições, colocamos tudo em vigor para respeitar as instruções estabelecidas
pelas autoridades portuguesas.

+351 927 55 45 45 · +33 6 68 63 34 54

Frederick Lamy

fred@lisboimmo.com

T +351 927 55 45 45 · T +33 6 68 63 34 54 · E fred@lisboimmo.com
Rua 1 de Maio #150 LISBOA 1300-476 PORTUGAL
AMI 16803
POWERED BY casafaricrm.com

