REF. OPO35177

550.000 € Pis - Venut/uda

Pis de 4 dormitoris en venda a Porto, Portugal
Portugal » Porto » 4150

4

3

Dormitoris

Cambres de bany

VENUT/UDA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+351 221107946

porto@lucasfox.com

lucasfox.cat

Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal

REF. OPO35177

550.000 € Pis - Venut/uda

Pis de 4 dormitoris en venda a Porto, Portugal
Portugal » Porto » 4150

4

3

Dormitoris

Cambres de bany

DESCRIPCIÓ

Apartament de 4 habitacions, amb dos fronts ubicat en
una de les millors zones de Porto. Consta de saló
menjador amb llar de foc, 4 dormitoris, 3 banys, traster i
plaça de pàrquing per a 3 cotxes.
Aquest fabulós apartament de 4 dormitoris, molt ben situat, es troba en una de les
millors zones de Foz do Douro, a pocs metres de l'Avinguda Marechal Gomes da Costa
i Praça do Império.
Als voltants podem trobar una oferta de tot tipus de serveis i comerç, així com espais
d'oci i col·legis de referència internacional. L´entorn és molt tranquil, amb zones
verdes, concretament una pineda i jardins. També hi ha un parc infantil a prop, cosa
que el fa molt atractiu per a famílies amb nens.
Ingressem a la casa i tenim un vestíbul d'entrada que fa la distribució entre l'àrea
social i l'àrea de dormitoris. A la part dreta tenim accés a la sala d'estar i cuina. L
´estada té una superfície i consta de saló amb llar de foc i menjador. Des d´aquí
tenim accés a un dormitori convertit en despatx, un bany de servei i la cuina.
La cuina, molt àmplia, està totalment equipada, disposa de rebost i connexió directa
al safareig.
A l'altra banda de l'habitatge, mirant al capdavant de l'edifici, tenim la zona de
dormitoris, composta per 3 dormitoris, tots amb armaris de paret. Un dels banys que
admet 2 dormitoris és complet. A continuació, trobem el dormitori principal amb
bany privat i un balcó agradable al jardí de l'edifici amb vistes. Tota aquesta zona té
una excel·lent orientació solar, orientació sud. També cal destacar la bona
construcció de ledifici.
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Garatge privat, Pista de pàdel, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Traster,
Seguretat, Safareig, S'accepten mascotes ,
Llar de foc, Cuina equipada,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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