
VENDIDO

REF. OPO36250

162.500 € Apartmento - Vendido
Apartamento T1 junto à Rua da Constituição, novo.
Portugal »  Porto »  4250-322

1
Quartos  

1
wc  

40m²
Plano

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.pt Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:porto@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Apartamento novo T1, com varanda junto à Rua da
Constituição, Porto.

Apartamento T1 novo, junto à Rua da Constituição, com uma generosa varanda,
totalmente virado a sul, o que permite ter uma fantástica luminosidade durante todo
o dia.

Embora a cozinha e a sala sejam em open space, podem considerar-se
independentes pela possibilidade de se fechar a cozinha com porta de correr. Esta
encontra-se totalmente equipada com forno, placa, exaustor, frigorifico e máquinas
de lavar a roupa e a loiça.

Apartamento com suite em que a casa de banho pode ser utilizada apenas como
apoio à área social, dado ter duas portas, uma para o quarto e outra para a sala.

Apartamento com excelentes acabamentos em prédio pequeno com apenas dois
apartamentos por piso em três andares, situado junto a uma das ruas mais
emblemáticas do Porto, próximo tanto da baixa da cidade, como de zonas como a
Boavista e a Foz do Douro.

lucasfox.pt/go/opo36250

Parquet, Luz natural, Varanda,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Obra nova,
Janelas de vidro duplo , Cozinha equipada,
Aquecimento
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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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