Portugal vs Polónia
Marselha - Quinta-feira - 20H00

Siga
para
os
quartos
Ref: 34.222

Lisboa

Apartamento - Avenidas Novas - Apartment

Apartamento T3+1, com 189 m2, a
estrear, com 2 lugares de estacionamento,
arrecadação e terraço com 100 m2, inserido
num novo empreendimento, onde o conforto
e a tranquilidade se unem. Destaca-se pela
sua localização e exclusividade.

Ref: 33.538

Ref: 34.543

Apartamento - Lapa - Apartment

Apartamento - São Bento - Apartment

Ref: 33.857

Moradia - Quinta das Patinhas - House

Certificado energético B-

4 bedroom house with 300 sq. m, set in a plot
of land with 1.087 sq. m.
Garden with a lake and a barbecue area.
Heated and anti-seismic swimming pool.
Solar panels installed. Near A5 highway
access and the center of Cascais. Storeroom
and 4 parking spaces.

Cascais

Moradia - Birre - House

Moradia T5 com 517 m2, inserido em lote
com 1.384 m2 com jardim e piscina. Imóvel
em fase de construção. Próximo do acesso
à A5 e a 5 minutos de carros de centro de
Cascais e praias do Guincho.

Certificado energético C

2 bedroom apartment with 104 sq. m., fully
refurbished with decorative ceilings. Great
distribution of the space. Excellent location.
Garden and parliament view.

Cascais

Moradia T4+1 com 300 m2, inserida em lote
de terreno com 1.087 m2. Jardim com lago
e zona preparada para barbecue e piscina
anti-sísmica e aquecida. Painéis solares
instalados. Próximo do acesso à A5 e centro
de Cascais. Arrecadação e 4 lugares de
estacionamento.

Certificado energético D

4 bedroom apartment with 240 sq. m.,
spread over 2 floors, totally refurbished and
equipped. Terrace with 13 sq.m. Dining room
with a magnificent wall made of traditional
Portuguese pavement. Located in an
upmarkest district of Lisbon. Possibility of
renting 2 parking spaces.

Lisboa

Apartamento T2 com 104 m2, totalmente
renovado com tetos trabalhados. Ótima
distribuição de espaço, excelente localização.
Vista de jardim e do Parlamento.

Ref: 33.187

3 bedroom apartment with 189 sq. m., brand-new,
with 2 parking spaces, storage and terrace 40 sq.
m., in a new project in Avenidas Novas, where
comfort and tranquility are combined.
It stands out by its noble location and exclusivity.

Lisboa

Apartamento T4 duplex com 240 m2,
totalmente remodelado e equipado. Terraço
com 13 m2. Casa de jantar com uma
magnífica parede de calçada portuguesa.
Localizado em zona nobre de Lisboa.
Possibilidade de arrendamento de 2 lugares
de garagem.

Certificado energético D

Certificado energético B

5 bedroom house with 517 sq. m., set in a
plot of land with 1.384 sq. m., with garden
and swimming pool. Property in stage of
construction. Close to the access to A5
highway and a 5 minutes drive from the
center of Cascais and Guincho beaches.

