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Abelhaz- Soc. de Mediação Imobiliária, Lda

Moradia geminada T4 Cascais
REFERÊNCIA: 8001048-7460
LOCALIZAÇÃO
Distrito: Lisboa
Concelho: Cascais
Freguesia: Cascais e Estoril
Localidade: Alta de Cascais
Finalidade: Venda
Estado: Em construção
Área útil: 290.00 m²
Área terreno: 313.00 m²
Ano de Construção:
Preço: 850.000 €
Moradia com 5 assoalhadas em
construção na Alta de Alvide com vista
Mar

Moradia com 5 assoalhadas, moderna, inserida num terreno com 313m2 e uma
área útil de 290m2 e bruta de 360m2.
A moradia é composta de uma sala de 49m2, uma cozinha de 16m2, hall 4,70,
escritório ou quarto de 11m2 com casa de banho de 3m2, uma suite de 16m2 com
um closet de 5m2 e uma casa de banho de 6m2 e dois quartos, um de 15,68m2 e
outro de 14,50 e uma casa de banho de 5,30m2.
Na cave possui uma garagem de 50m2, mais uma lavandaria de 32m2 e um wc de
3m2. Varandas de 7 a 14m2.
A moradia vai ter um piscina e no piso dos quartos terá uma vista Mar e Serra.
Disposição solar de nascente, poente e norte.
Encontra-se já numa fase avançada de construção.
Bem situada, próximo de estabelecimentos de ensino, transportes e comércio, etc.
Venha conhecer! Contacte o seu consultor Martins Bexiga através do 911 513 214
ou do martinsbexiga@abelhaz.pt
A Abelha Z é uma imobiliária em Cascais, com sede na Guia, trabalha nesta
actividade há mais de 20 anos, tendo adquirido experiência e profissionalismo
assumindo o compromisso único de mediar o negócio das propriedades no menor
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espaço de tempo possível.
A Abelha Z Imobiliária, investe na promoção dos seus serviços, através de
parcerias com inúmeros websites nacionais e internacionais, permitindo uma maior
divulgação dos imóveis a comercializar, ampliando assim a nossa lista de clientes.
A Abelha Z oferece aos Clientes interessados uma vasta bolsa de imóveis, com
preços sempre atualizados, sendo o desejo da nossa Empresa, através das
nossas soluções transmitir a confiança descrita no nosso slogan “Excelência em
Soluções Imobiliárias”

Lic. AMI 15631 - Informações e visitas, favor contactar através
web: abelhaz.pt
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