REF. OPO36061

690 000 € Lägenhet - Till salu

Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 81m² terrass till salu i Porto, Portugal
Portugal » Porto » 4150
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+351 221107946

porto@lucasfox.com

lucasfox.se

Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
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ÖVERBLICK

Utmärkt T4 duplex lägenhet med rymlig interiör, vacker
utsikt, balkong och stora terrasser, belägen vid Avenida
Marechal Gomes da Costa.
Denna T4 duplexlägenhet ligger i ett utmärkt område i staden Porto, nära alla typer
av tjänster och internationella skolor.
När vi kommer in i denna lägenhet hittar vi en hall där vi stöter på en trappa som
leder till övervåningen. Framför har vi direkt tillgång till vardagsrum, kök och delat
badrum.
I sovrumsdelen har vi ytterligare ett badrum, som fungerar som stöd för två sovrum,
en stor svit, med 22 kvm och ett komplett badrum.
På övervåningen hittar vi en stor lounge, med 74 kvm, en svit och två utmärkta
terrasser, en i väster med 25 kvm och utsikt över stadsparken och havet och en annan
i öster med 35 kvm.
Garaget har parkeringskapacitet för 4 fordon och har även ett förråd med stor
förrådskapacitet.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+351 221107946

porto@lucasfox.com

lucasfox.se

Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal

lucasfox.se/go/opo36061
Havsutsikt, Terrass, Garagem privada, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Larm, Inbyggda garderober,
Förråd, Dubbla fönster, Chill out plats,
Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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