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Abelhaz- Soc. de Mediação Imobiliária, Lda

Bar Cascais
REFERÊNCIA: 8001035-7873
LOCALIZAÇÃO
Distrito: Lisboa
Concelho: Cascais
Freguesia: Cascais e Estoril
Localidade: Estoril - Estoril
Finalidade: Trespasse
Estado: Recuperado
Área útil: 280.00 m²
Área terreno: m²
Ano de Construção:
Preço: 110.000 €
Bar - Restaurante, mais Garagem Box,
mais T1 Duplex no Estoril

Oportunidade única no Estoril!!! Cedência de Quotas
Bar / Restaurante com 120m2, vista mar no Estoril, mais apartamento duplex com
120m2 em open space e garagem fechada 40m2.
Com licença até às 4h da manhã, nas sextas e sábados e até às 2h de domingo a
quinta, este espaço é único, quer pela localização, quer pela flexibilidade de
adaptação a vários conceitos.
2 wc´s, bar, cozinha e possibilidade de música ao vivo.
Capacidade de 52 pessoas sentadas.
O espaço foi renovado, equipado e mobilado, estando pronto a funcionar.
A cedência de quotas permite manter as licenças actuais.
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A aquisição deste Bar, inclui também um duplex em open space com cozinha,
casa de banho e uma garagem box.
Excelente localização! Visite já, não perca esta oportunidade!!!
Para mais informações contacte o consultor Mário Silva através do
+351914599081 (WhastApp) ou e-mail mario.silva.abelhaz@gmail.com
A equipa da AZ Real Estate, Grupo AbelhaZ & Cashouse, sediada na Guia Cascais, opera nesta atividade há mais de 20 anos.
Com ética e profissionalismo, prima por prestar um serviço de excelência em todas
as etapas do negócio.
Dedicada aos clientes, a AZ Real Estate transforma a transação imobiliária numa
experiência a repetir.
O nosso objetivo como profissionais de Mediação Imobiliária é proporcionar aos
nossos clientes a melhor solução e alcançar com sucesso o resultado ideal para a
concretização do negócio.
A AZ Real Estate 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, o rigor, a experiência que nos identifica.
A AZ Real Estate, 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.
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