Porto

Oporto

O melhor destino europeu
The best european destination
O Porto é o melhor destino
europeu de 2017, à frente
de cidades como Paris,
Roma, Viena ou Madrid,
depois de já ter sido
distinguido em 2012 e 2014.

Ref: 36.442

Foz

Apartamento - Apartment

T3 com 170 m2, localizado na marginal do
Porto e com uma deslumbrante vista rio.
Completamente mobilado, cozinha equipada
e óptimos acabamentos. Garagem box com 2
lugares de estacionamento.

Ref: 36106

Certificado energético B

3 bedroom apartment with 170 sq. m., located
in Oporto’s coastal road and with an amazing
river view. Fully furnished, equipped kitchen
and great finishes. Garage in box for 2 cars.

Campo Alegre
Moradia - House

T6 com 508 m2, completamente remodelada e
com acabamentos de luxo, inserida em lote com
1.740 m2, localizada numa zona residencial,
próxima de comércio e serviços. Anexo no jardim,
com sala de estar, cozinha e casa de banho.
Garagem com 7 lugares.

Ref: 36.191

Oporto is the best european
destination of 2017, winning
to cities such as Paris, Rome,
Viena or Madrid, after being
also distinguished in 2012
and 2014.

Certificado energético C

6 bedroom house with 508 sq. m., fully refurbished
and with high-end finishes, set in a plot of land with
1.740 sq. m., located in a residential area, close to
local commerce and services. Outbuilding on the
garden with living room, kitchen and bathroom.
Garage for 7 cars.

Foz

Apartamento - Apartment

T1, em construção, com 52 m2, localizada
em empreendimento de luxo com áreas
ajardinadas. Próximo da Universidade
Católica, escolas, praia, comércio e serviços.
Estacionamento.

Certificado energético A

1 bedroom apartment with 52 sq. m., currently
under construction, located on a premium
condominium with landscaped areas. Close
to Católica university, schools, beach, local
commerce and services. Parking.

Baixa

Ref: 34.652

Apartamento - Apartment

T2 com 173 m2, localizado numa das principais
ruas da cidade, próximo dos principais pontos de
interesse. Boas áreas, acabamentos e exposição
solar.

Certificado energético G

2 bedroom apartment with 173 sq. m., located in
one of the major streets, close to the main points of
interest of the city. Ample spaces, good finishes and
sun exposure.

