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Tavarede - Apartamento

3
Quartos

160 000 €

100

(EUR €)

Área (m²)

Apartamentos T3 novos com boas áreas
Apartamento T3, novo, para venda, na Figueira da Foz. Os acabamentos são modernos, as divisões
muito espaçosas e os quartos têm bons roupeiros embutidos. Todas as divisões têm muita luz
natural. Estores elétricos; vidros duplos e pré instalação de aquecimento central. Utilização exclusiva
de um grande terraço.
Está ainda incluído no preço uma garagem fechada.
Sobre a Figueira da Foz:
Com as suas extensas e douradas praias, a Figueira da Foz afigura-se como o ponto mais
cosmopolita do centro de Portugal. A uma curta distância de cidades como: Coimbra, Batalha,
Alcobaça ou Fátima poderá usufruir de um vasto e interessantíssimo património natural, histórico e
cultural. Com um dos maiores casinos de todo o país e com uma indústria de lazer que atrai
visitantes de todas as latitudes, esta cidade é dotada de um privilegiado ambiente tanto para quem
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cá vive como para quem aqui goza as férias.
Venha visitar. E fique cá dentro!
Sobre nós:
A Imoindex é uma empresa que oferece um nível impecável na prestação do serviço imobiliário.
Estamos dedicados e temos o compromisso de ajudar no que for necessário para que as suas
transações imobiliárias se efetuem de forma séria e justa. Para os nossos clientes, isso significa um
maior nível de cuidado e atenção e um compromisso com a excelência em tudo que fazemos.
Quando escolhe a Imoindex, está a escolher mais de 10 anos de experiência e um nome que em
que pode confiar. Se nós podermos ajudá-lo com qualquer questão imobiliária, por favor, não hesite
em contactar-nos.

935465545

Amélia Cachulo

imoindex@imoindex.pt

T +351 233 430 319 · T +351 965 707 016 · E imoindex@imoindex.pt
Rua do Viso, nº18, 3080-181 Figueira da Foz
AMI 9360
POWERED BY casafaricrm.com

