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São Pedro - Apartamento

2
Quartos

94

Garagem

162 500 €
(EUR €)

Área (m²)

Apartamentos T2K junto à praia.
Apartamentos T2K junto à praia, em zona de grande beleza natural. Com muito boas áreas e
acabamentos de excelente qualidade:
- Cozinha com moveis termolaminados, tampo em granito e equipada com exaustor, forno e placa
vitrocerâmica.
- Casa de banho com louças suspensas e toalheiro elétrico
- Pré-instalação de AC, aspiração central e estores elétricos
- Garagem fechada com portão basculante.
Contacte-nos para mais informações!
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,
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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
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.
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