
VERKOCHT

REF. OPO36202

440.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer appartement met 97m² terras te koop in Porto, Portugal
Portugal »  Porto »  4400-396

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

154m²
Plattegrond  

97m²
Terras

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.co.nl Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:porto@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Porto, Portugal beschikt over prijzen vanaf 630,000 €

Op een paar minuten lopen van Praia de Lavadores vindt u een van de 23 units, van T1
tot T4 typologieën en oppervlakten tussen 71 m² en 164 m² (met grote balkons met
adembenemend uitzicht). Ze zijn verdeeld over vijf verdiepingen en bieden een
constructie van uitstekende kwaliteit en hoogwaardige afwerkingen, met aandacht
voor detail, en bieden een gedistingeerd, verfijnd, comfortabel en modern huis
midden in de natuur.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/opo36202

Zeezicht, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Balkon
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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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