Um camarote sobre o Tejo
A special seat over the Tagus

Localizado numa zona de
referência de Lisboa, próximo
do Museu de Arte Antiga,
do Hospital da CUF e das
emblemáticas Docas de Lisboa,
o novo empreendimento 24
de Julho 128, tem a fachada
frontal, com as suas janelas
panorâmicas, totalmente
voltada ao Tejo.

T4 a T5 duplex - 177 a 312 m2

Located in a premium area
of Lisbon, close to National
Museum of Ancient Art, CUF
Hospital and the emblematic
Lisbon Docks, the new
development 24 de Julho 128,
has its frontal facade, with its
panoramic windows, facing
Tagus river.

4 to 5 bedroom duplex apartments - 177 to 312 sq. m.

Todo o projeto foi desenhado para
tirar o máximo partido da luz, da
vista e do enquadramento local.

The entire project was designed
to make the most of the light,
the view and the local setting.

O empreendimento é composto
por 5 apartamentos - alguns com
pátio - de design contemporâneo,
acabamentos de topo,
arrecadação privada e 2 lugares
de estacionamento.

The building consists of 5
apartments – some with terrace
– of modern design, high-end
finishes, private storerooms
and 2 parking spaces.
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Na cobertura do edifício, para além da piscina, encontrará também
balneários e uma sala multiusos e no piso térreo, um ginásio.
On the rooftop, besides the swimming pool, it offers locker rooms
and a multipurpose room and on the ground floor a gym.
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