E xclusivos JLL
Sole agency properties
Lisboa
Ref: 36.184

Estrela - Lisboa
Apartamento - Apartment

T2 com 60 m2 totalmente remodelado, inserido
em prédio com um apartamento por piso. Muita
luminosidade. Varanda com 5 m2. Excelente
para investimento.

Ref: 35.781

Apartamento - Apartment

Ref: 35.102

Moradia - House

Certificado energético B

2 bedroom duplex house with 135 sq. m.
in excellent condition. High ceiling with 3
meters. Located in a quiet area close to public
transportation. 2 terraces with 28 and 15 sq. m.
Storeroom and parking.

Manique de Cima - Sintra
Moradia - House

T6 com 480 m2 de área útil distribuídos por 3
pisos. Excelente estado de conservação e bons
acabamentos. Cozinha totalmente equipada.
Jardim com barbecue e piscina. Vista desafogada.
Arrecadação. 5 lugares de garagem.

Certificado energético B

4 bedroom apartment with 295 sq. m. Exceptional
apartment set in a premium condominium with
garden, swimming pool and security. View to the
private gardens of the estate. Plot of land with 64
sq. m. 4 parking spaces.

Estefânia - Lisboa

T2 duplex com 135 m2 em excelente
estado de conservação. Pé direito com 3 m.
Localizado em zona tranquila, bem servida
de transportes. 2 terraços com 28 e 15 m2.
Arrecadação e estacionamento.

Certificado energético C

2 bedroom apartment with 60 sq. m. completely
refurbished, set in a building with one apartment
per floor. Good sun exposure. Balcony with
5 sq. m. Excellent for investment.

Lumiar - Lisboa

T4 com 295 m2. Apartamento de exceção,
inserido em condomínio de luxo no Paço
do Lumiar com jardim, piscina e segurança.
Vista para os jardins privados da quinta.
Terraço com 64 m2. 4 lugares de garagem.

Ref: 35.736

Sintra

Certificado energético E

6 bedroom house with 480 sq. m. distributed
by 3 floors. Excellent preservation state
with good finishes. Fully equipped kitchen.
Garden with barbecue and pool. Open view.
Storage room. 5 parking spots.

