Villa Torrinha

Apartamentos T1+1 a T4+1 - 98 a 295 m2

A+

CLASSE
ENERGÉTICA

1 to 4 bedroom apartments - 98 to 295 sq. m.

Um condomínio privado marcado pelo encontro
de um design moderno e contemporâneo, com
espaços exteriores que permitem desfrutar da
luz de Lisboa e de momentos de lazer ao ar livre.
Localizado no Restelo, uma zona nobre e
histórica de Lisboa, junto à frente ribeirinha.

A private condominium marked by the fusion
of modern and contemporary design, with
exterior spaces that lets you enjoy the light of
Lisbon and outdoor leisure time.
Located in Restelo, a prime and historical area
of Lisbon, near its riverfront.

Sky Restelo

Apartamentos T4 - 218 a 234 m2

A
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ENERGÉTICA

4 bedroom apartments - 218 to 234 sq. m.

O edifício Sky Restelo, situa-se em plena
encosta do Alto do Restelo. É um edifício
inovador, dotado das mais sofisticadas
tecnologias. Desde os espaços residenciais
até às zonas comuns, tudo foi pensado até ao
mais ínfimo pormenor de modo a proporcionar
o máximo conforto e elegância.

The building, is situated in Alto do Restelo
hillside. The Sky Restelo is an innovative
building, equipped with cutting-edge technolog.
From the residential spaces to the common
areas, everything has been designed down to
the smallest detail to provide maximum comfort
and elegance.

Restelo Plaza

Apartamentos T1 a T5 - 66 a 201 m2

1 to 5 bedroom apartments - 66 to 201 sq. m.

O novo empreendimento Restelo Plaza,
projetado para uma interação perfeita entre o
ambiente urbano a paz e a tranquilidade de se
viver à beira-rio. Todos os apartamentos são
comercializados com uma rentabilidade anual de
5%, durante um período de 3 anos + 2 de opção.

The new condominium Restelo Plaza comes
as a breath of fresh air, creating a seamless
interaction between the urban environment and
the peace and tranquillity of living by the river.
All unitrs are sold with an annual return of 5 %
over a period of 3 years + 2 optional.

Junqueira 156

Apartamentos T1+1 a T4+1 - 147 a 214 m2

Localizado numa zona histórica de Lisboa, em
Belém, o Junqueira 156, apresenta excelentes
acabamentos e equipamentos, e é composto
apenas por 9 frações.
O empreendimento com espaços exteriores
ajardinados e estacionamento privativo,
insere-se numa zona entre o rio e a cidade.
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1 to 4 bedroom apartments - 147 to 214 sq. m.

Located in a historic area of Lisbon, in Belém,
Junqueira 156 presents excellent finishes and
equipments and is comprised by just 9 units.
The development with landscaped outdoor
spaces and private parking, is located between
the river and the city, where one can enjoy
extensive green areas.
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