Exclusivos JLL
Sole agency properties

Lisboa

Ref: 36.849

Lisbon

Restelo

Moradia - House

T10 com 1.163 m2, localizada no prestigiado Bairro
do Restelo. Jardim de inverno, vasta área de jardim
com piscina para adultos e outra para crianças,
sauna, sala de jogos, escritório com caixa forte e
ainda uma capela no último piso. Elevador interno e
garagem com 42 m2.

Ref: 36.452

Apartamento - Apartment

Certificado energético C

1 bedroom apartment with 85 sq. m., located in one
of the best streets of Lapa district, with easy access to
public transportation and local commerce. Open view.

Parque dos Príncipes
Apartamento - Apartment

T4 com 180 m2 e terraço de 48 m2, em bom estado
de conservação e óptima distribuição de espaço.
Arrecadação. 2 lugares de estacionamento.

Certificado energético C

3 bedroom apartment with 114 sq. m., fully
refurbished. Excellent location 200 meters from
Avenida da Liberdade, in a quiet area. Terrace on
the rooftop with 100 sq. m.

Lapa
Apartamento - Apartment

T1 com 85 m2, localizado numa das melhores
ruas da Lapa, com fácil acesso a transportes
públicos e comércio local. Vista desafogada.

Ref: 36.789

10 bedroom house with 1.163 sq. m., located in the
upmarket district of Restelo. House with open view to
Tagus river, winter garden, wide garden with 2 pools
(adults and children), sauna, game room, office with a
safe and a chapel on the top floor. Indoor elevator and
garage with 42 sq. m.

Avenida da Liberdade

T3 com 114 m2, totalmente remodelado.
Excelente localização próximo da Avenida da
Liberdade, em zona tranquila. Terraço no último
piso com 100 m2.

Ref: 36.552

Certificado energético C

Certificado energético E

4 bedroom apartment with 180 sq. m. and a terrace
with 48 sq. m. In good condition and with a great
distribution of the space. 2 parking spaces.

