
REF. OPO37606

385.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 2 dormitoris amb 30m² terrassa en venda a Porto, Portugal
Portugal »  Porto »  4410-483

2
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

97m²
Plànol  

30m²
Terrassa

+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

Aquest apartament de luxe forma part de la urbanització
Quinta de Forbes, a la coneguda platja de la Granja.

Aquest apartament de 2 habitacions, amb 127 m2, està situat en una de les millors
zones de la Granja, a 500 metres de la platja.

Construït l'any 2021, és un pis de nova planta, en un edifici modern, que destaca pels
seus grans balcons, que acompanyen els dos fronts, amb orientació est/oest.

Amb acabats de gran qualitat, està totalment moblat, com podeu veure a les imatges
presentades, i està equipat amb aire condicionat a totes les divisions.

La cuina, totalment equipada amb electrodomèstics Bosch, és de planta oberta amb
el saló.

Aquest pis disposa d'una plaça d'aparcament amb capacitat per a 4 quatre cotxes i
una zona d'emmagatzematge.

lucasfox.cat/go/opo37606

Garatge privat, Llum natural, Traster,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat
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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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