
VERKOCHT

REF. PRT5643

790.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Lisbon City, Portugal
Portugal »  Lisbon City »  1250- 059

3
Slaapkamers  

3
Badkamers

+34 933 562 989 portugal@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Gebouwen te koop in Lisbon
City, Portugal

Deze unieke nieuwbouwproject in Lissabon biedt een selectie van appartementen
met 1, 2 en 3 slaapkamers die opvallen door hun verfijnde en stijlvolle design en
hoogwaardige afwerking. De woningen combineren comfort en gemak met een luxe
levensstijl.

Een opvallend kenmerk van de woningen zijn de terrassen met een prachtig uitzicht
op Lissabon en de perfecte ruimte om te ontspannen en te genieten van de unieke
locatie, in de buurt van de rivier de Taag en de groene heuvels van Monsanto. Het
prachtige dakterras heeft een zwembad, een fitnessruimte en veel ruimte om te
ontspannen.

Campo de Ourique is rijk aan historische en culturele traditie en een gastvrije en
huiselijke sfeer, een ideale keuze voor een nieuw huis in Portugal.

lucasfox.co.nl/go/prt5643
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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