
REF. PRT5649

990.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori en venda a Lisboa, Portugal
Portugal »  Lisboa »  1200-109

1
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

140m²
Plànol  

93m²
Dimensions del terreny

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.cat Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:porto@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Cases / Vil·les en venda a
Lisboa, Portugal

L'exclusiva promoció d'obra nova Quinta da Marinha es troba en la mateixa parcel·la
que un modern hotel de luxe de 5 estrelles, envoltat per 2 camps de golf, a la zona de
Cascais. La promoció ofereix 12 cases adossades de luxe amb 2 dormitoris, en venda
en una zona amb molts restaurants, botigues i platges, amb fàcil accés a Lisboa.

En adquirir una propietat d'aquesta promoció, el comprador signa un contracte
d'arrendament de 6 o 10 anys amb l'administradora de finques, obtenint un ingrés
garantit del 4% amb tots els costos associats coberts (excloent impostos) durant
aquest període.

A més, el comprador podrà fer servir la propietat durant 14 nits per any entre el 30
de setembre i el 31 de març, amb la possibilitat d'usar aquestes 14 nits en un dels
hotels del grup.

aspectes destacats

Atractives cases adossades situades en un enclavament exclusiu
Ingrés del 4% garantit
Tots els costos associats coberts
Permís de 14 nits per any a fer servir a la casa o en un dels hotels del grup

lucasfox.cat/go/prt5649
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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