Sole agency properties
Lisboa
Ref: 35.104

Sintra

Laranjeiras

Apartamento - Apartment

T5 com 189 m2 e varanda 7 m2, totalmente
remodelado, boas áreas e excelente
distribuição de espaço. Inserido em condomínio
com court de ténis e pátios. Arrecadação,
2 lugares de estacionamento. Excelente
localização.

Ref: 34.114

Apartamento - Apartment

Ref: 35.175

Moradia - House

Certificado energético B-

5 bedroom house with 276 sq. m. and set in a
plot of land with 1.260 sq. m. With lots of light and
excellent spaces. Garden with covered outside
swimming pool. Hills view. Garage for 2 cars.
Several infrastructures and services at your door.

Quinta da Marinha
Moradia - House

T4 com 550 m2 de área útil distribuídos por
2 pisos e inserida em lote de terreno de 1440
m2. Excelentes áreas e boa distribuição
de espaço. Jardim e piscina com muita
privacidade. Estacionamento.

Certificado energético A

1 bedroom apartment with 108 sq. m., with
ample spaces and excellent finishes. Living
room with 40 sq m with a balcony facing the
gardens of Gulbenkian and an open view to
the city. Recent building. Parking.

Quinta da Beloura - Sintra

T5 com 276 m2 e inserida em lote com
1.260 m2. Com muita luz e excelentes
áreas. Jardim com piscina exterior coberta.
Vista serra. Garagem com 2 lugares.
Variadas infra-estruturas e serviços à porta.

Certificado energético C

5 bedroom apartment with 189 sq. m. and a
balcony with 7 sq. m., totally refurbished, with
ample spaces and excellent distribution of the
areas. Set in a condominium with tennis court
and patios. Storeroom and 2 parking spaces.
Excellent location.

Avenida de Berna

T1 com 108 m2, óptimas áreas e excelentes
acabamentos. Sala com 40 m2 com varanda
voltada para os jardins da Gulbenkian e uma
vista desafogada para a cidade. Edifício
recente. Estacionamento.

Ref: 34.930

Cascais

Certificado energético D

4 bedroom house with 550 sq. m. spread
over 2 floors and set in a plot of land with
1.440 sq. m. Excellent spaces and good
distribution of the areas. Garden and
swimming pool. Very private. Parking.

