
REF. OPO38135

270.000 € Apartmento - Venda
Apartamento T1, inserido no empreendimento OCEAN TERRACE, em Leça da
Palmeira
Portugal »  Porto »  4454-640

1
Quartos  

1
wc  

56m²
Plano  

8m²
Terraço

+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 T1 com acabamentos de alta qualidade,
varanda e vista de mar, inserido em Condomínio fechado,
em Leça da Palmeira.

Apartamento inserido num condomínio fechado em Leça da Palmeira, com
arquitetura contemporânea e extensos jardins, piscina, campo de padel e ginásio,
composto por apartamentos T1 a T4 Duplex, com acabamentos de altíssima
qualidade, generosas varandas e vistas de mar e do horizonte.

Em Leça da Palmeira, num terreno de mais de 14.000 m , com exposição solar
privilegiada, vai nascer um condomínio fechado excecional, composto por três
edifícios de habitação, complementados por uma área exterior de mais de 10.000 m ,
com piscina, ginásio, campo de padel e vastas zonas ajardinadas de circulação e de
lazer.
Com apartamentos T1, T2, T3, T3 duplex, T4 e T4 duplex, o Ocean Terrace apresenta-se
como um empreendimento de excelência, onde nenhum detalhe foi deixado ao
acaso, para lhe proporcionar um lugar ideal para viver. Um condomínio fechado de
luxo, com todos os serviços e infraestruturas, para viver em segurança e conforto
num entorno cheio de paz e tranquilidade.

lucasfox.pt/go/opo38135

Vistas ao mar , Terraço, Piscina, Spa,
Jacuzzi, Campo de ténis, Ginásio,
Luz natural, Radiadores para pavimento,
Vistas, Varanda, Sistema domótico,
Segurança,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Painéis solares , Janelas de vidro duplo ,
Elevador de serviço, Cozinha equipada,
Cinema em casa, Àrea chill out,
Ar condicionado, Alarme
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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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