
SÅLD

REF. OPO36250

162 500 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 1 Sovrum till salu i Porto, Portugal
Portugal »  Porto »  4250-322

1
Sovrum  

1
Badrum  

40m²
Planlösning

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.se Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Ny T1 lägenhet, med balkong bredvid Rua da Constitution,
Porto.

Ny 1-rumslägenhet, bredvid Rua da Constitution, med en generös balkong, helt i
söderläge, vilket gör att du får ett fantastiskt ljus hela dagen.

Även om köket och vardagsrummet ligger i ett öppet utrymme kan de anses vara
oberoende på grund av möjligheten att stänga köket med en skjutdörr. Denna är fullt
utrustad med ugn, spis, fläkt, kyl samt tvättmaskin och diskmaskin.

Lägenheten har en sovrumssvit där badrummet också kan användas av gäster,
eftersom det har två dörrar, en till sovrummet och en till vardagsrummet.

Det är en lägenhet med utmärkt finish i en liten byggnad med endast två lägenheter
per våning i tre våningar, belägen intill en av de mest emblematiska gatorna i Porto,
nära både centrum och områden som Boavista och Foz do Douro.

lucasfox.se/go/opo36250

Parkett, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nybyggd,
Nära transportmedel, Dubbla fönster,
Djur vänligt, 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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