Moradia Isolada com 3 quartos perto da praia - Em construção

Ref. Id

Área Habitável

Área Total

Preço

Quartos

Casas-de-banho

SL-30

149 sq. m

0 sq. m

285,000 EUR

3

3

Descrição
Moradia Isolada com 3 quartos perto da praia - Em construção

Esta é uma oportunidade incrível de comprar uma Vila Fantástica com padrões de boa qualidade por um ótimo preço.

Esta vila em construção está localizada em um condomínio aberto, onde é privilegiado o contato com a natureza circundante e
projetada para garantir uma excelente exposição solar.

Durante a construção, você pode personalizar escolhendo alguns dos acabamentos.

Localizado em um local tranquilo, com belas vistas para o campo, a 1500 m2 da praia.

Esta vila foi projetada para proporcionar uma ótima qualidade de vida perto da natureza, onde você pode encontrar uma área

de lazer para 4 casas com piscina comum rodeada por um jardim e uma vista fantástica para o campo, onde você pode estar ao
mesmo tempo perto da praia, lojas e serviços.

As villas têm 2 pisos.

Rés/chão:
- Sala de estar
- Cozinha
- Banheiro
- Sala de máquinas

Primeiro andar:
- 1 quarto com casa de banho
- 2 quartos
- Terraço
- Banheiro

Casas equipadas com:
painéis solares,
ar condicionado
pré-instalação para aquecimento central.
lareira
vidros duplos

persianas elétricas
sistema de vácuo central completo
porteiro eletrônico
portão de carro com motor elétrico

(Para mais detalhes entre em contato conosco.)

Uma propriedade para quem aprecia a vista para o campo e para estar a dois passos da praia, perto de todas as comodidades,
restaurantes, cafés, minimercado, etc.

Localização:
Localizado em Salir do Porto, fica apenas a 3 minutos de carro da baía de São Martinho do Porto, a 15 minutos da Praia da Foz
do Arelho e a poucos passos da Lagoa de Óbidos. Aqui você pode estar perfeitamente localizado e a apenas 5 km da rodovia, a
vila fica a fácil alcance das cidades históricas de Óbidos, Alcobaça e Fátima. Muitos dos dez principais pontos turísticos de
Portugal ficam a uma curta distância de carro desta área.

Fica a 15 minutos de carro das cidades de Alcobaça e Caldas da Rainha, a 15 minutos das praias da Nazaré e Foz do Arelho e a 30
minutos de Leiria.

O acesso à auto-estrada fica a apenas 5 minutos, com o aeroporto de Lisboa a 50 minutos.

Venha conhecer este imóvel onde você pode morar com sua família, ter uma casa de férias ou uma excelente oportunidade de
negócio em um B&B na Costa de Prata.

Marque já uma visita!

