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ALUGADO
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DESCRIÇÃO

Apartamento térreo, mobiliado, em perfeito estado com 2
quartos para aluguel temporário, com jardim e piscina, na
segunda linha da praia em Gavà Mar.
Apartamento em perfeito estado recentemente renovado. É um rés-do-chão exterior,
muito acolhedor e mobilado com dois quartos.
Aluguer temporário disponível a partir de 15 de julho
Entramos pelo corredor e os dois quartos estão dispostos do lado direito, o primeiro
duplo e o segundo de solteiro com beliches, e depois um banheiro completo com
chuveiro. À esquerda, há um camarim e um espaço de escritório. Ao fundo,
encontramos a sala de jantar e uma grande cozinha.
Completa-se com dois lugares de estacionamento.
O apartamento está localizado a 100 metros da praia, em um condomínio charmoso e
bem cuidado com quadra de tênis, piscina e jardim com área infantil.

lucasfox.pt/go/gavr32638
Piscina, Campo de ténis, Luz natural,
Estacionamento, Vestiário,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Parque infantil,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Ar condicionado
Período de aluguer mínimo: 2 meses.
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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