Ano Novo
Casa Nova
New Year
New House

Ref: 35.440

Malveira da Serra - Cascais
Moradia - House

T5 com 408 m2, inserida em lote com 2.029
m2, localizada em zona tranquila com vista mar
em todas as divisões. Jardim muito bem tratado
com piscina. Áreas espaçosas e muita luz.
Apartamento anexo.

Ref: 35.593

Moradia - House

Apartamento - Apartment

Apartamento - Apartment

Cascais

Certificado energético D

3 bedroom apartment with 151 sq. m., set in
a fully refurbished building. Excellent location
with easy access to public transportation, local
commerce and services. Storeroom.

Praça da Figueira - Lisboa

T2 duplex com 168 m2, localizado no coração
do centro histórico de Lisboa. Muito luminoso,
com terraço de 15 m2. Totalmente renovado
mantendo o estilo Pombalino.

Certificado energético A

5 bedroom house with 650 sq. m., set in a
plot of land with 1.138 sq. m., with garden
and swimming pool. Basement transformed in
a small apartment. Close to the access to A5
highway and 5 minutes from Cascais centre.

Rodrigo da Fonseca - Lisboa

T3 com 151 m2, inserido em prédio totalmente
remodelado. Excelente localização, com fácil
acesso a transportes públicos, comércio e
serviços. Arrecadação.

Ref: 36.186

5 bedroom house with 408 sq. m., set in a
plot of land with 2.029 sq. m. and located on
a quiet area with sea view in all divisions.
Garden with pool. Spacious areas and good
sun exposure. Exterior house.

Birre - Cascais

T5 com 650 m2, inserida em lote com 1.138 m2,
com jardim e piscina. Cave transformada em
pequeno apartamento. Próximo do acesso à A5
e a 5 minutos do centro de Cascais, comércio,
serviços e praia.

Ref: 35.646

Certificado energético C

Certificado energético E

2 bedroom duplex apartment with 168 sq. m.
located in the heart of the historic centre of Lisbon.
Lots of light and with a terrace with 15 sq. m.
Fully refurbished maintaining its Pombalino style.

