Empreendimentos exemplarmente reabilitados em

Localizações Premium

Beautiful refurbishment projects in

Prime locations
Sacramento 28
Chiado

5 apartamentos T1 a T3 duplex 109 a 246 m2
1 to 3 bedroom apartments 109 to 246 sq. m.

Certificado energético B, B-

Localizado, em pleno Chiado, entre a
emblemática Rua Garrett e o histórico Largo
do Carmo, o edifício Sacramento 28 é um
notável exemplar da arquitectura residencial
pombalina, agora totalmente reabilitado.

With an exceptional location in Chiado,
between the emblematic Rua Garrett and the
historic site Largo do Carmo, the Sacramento
28 building is a remarkable example of the
Pombaline architecture, now fully refurbished.

Composto por 5 apartamentos foi alvo de uma
intervenção cuidada, onde se preservaram
muitos elementos estruturais e decorativos
originais.

Comprising 5 apartments, it has been carefully
refurbished where many original structural and
decorative elements were preserved.

Rua da Emenda 5
Chiado

7 apartamentos T1 a T4 duplex 109 a 302 m2
1 to 4 bedroom apartments 109 to 302 sq. m.

Certificado energético C, D

Situado numa das ruas com maior charme de
Lisboa - em pleno Chiado - o edíficio Emenda
5 foi alvo de uma total reabilitação.
Composto por 7 apartamentos, a maioria com
estacionamento, apresenta uma notável vista
sobre o rio Tejo, no último piso.

Located in one of the most charming streets
of Lisbon - in Chiado - the Emenda 5 building
has been fully refurbished.
Consists of 7 units, most with parking spaces,
with a remarkable view to the Tagus River in
the top floor.

Taipas 18

Chiado/Príncipe Real

14 apartamentos T1 a T3 83 a 244 m2
1 to 3 bedroom apartments 83 to 244 sq. m.

Certificado energético: isento

É numa das mais belas colinas da cidade entre a Avenida da Liberdade e o Príncipe
Real - que nasce o novo empreendimento
Taipas 18, um edifício totalmente reabilitado.
A maioria dos seus apartamentos combinam
terraços e varandas com uma vista excepcional
de castelo e rio. Todas as fracções possuem
estacionamento e arrecadação.

In one of the most beautiful hills of the city between Avenida da Liberdade and Príncipe
Real - a new development is born, Taipas 18,
a fully restored building.
Most of its 14 apartments combine terraces
and balconies with an exceptional view to the
castle and the river. All apartments have parking spaces and storeroom.

3 oportunidades únicas e excepcionais
de viver num local premium, próximo da melhor oferta
cultural, gastronómica e comercial da capital.
3 unique and exceptional opportunities
to live in a prime location close to the best cultural,
gastronomic and commercial offer of the capital.

