Ref. MOR-MOR_176

FICHA DO IMÓVEL
 MORADIA

€ 365 000,00

 VENDA

 NOVO

SÃO MAMEDE DE INFESTA - MATOSINHOS | PORTO

3

4

1

141.55m²

Descrição
Moradia com Piscina no Centro de São Mamede

Moradia Unifamiliar V3, no Centro de São Mamede com piscina e duas frentes, com futura linha do metro.

O imóvel destaca-se pelos seus excelentes acabamentos e pormenores de acabamento, apresentando a mais-valia um jardim /
terraço privativo e uma piscina exterior.

Principais Características:

R/Chão Composto por:

-Hall de Entrada;
-Cozinha em openspace;
-Sala;
-Casa de Banho de serviço;
-Lavandaria;
-Garagem;

No 1ºPiso é composto por:

-Hall dos quartos;
-Três quartos sendo um deles suíte;
-Duas casas de Banho;
-Closet embutido em todos os quartos;

Espaço exterior:
-Piscina;
-Jardim Privativo;

Outras Valências:

-Electrodomésticos encastrados;
-Aquecimento central;
-Possibilidade de escolha dos acabamentos;
-Soalho em Madeira;
-Gás natural canalizado;
-Videoporteiro;
-Portão automático;
-Churrasqueira;

Rede imobiliária com 6 Lojas e 11 Anos de experiência.
Intermediário de Crédito aprovado pelo Banco de Portugal.
Tratamos de toda a documentação e acompanhamento até escritura.
Partilhamos os nossos imóveis.
Junte-se a nós

CRG1420

Moradia com Piscina no Centro de São Mamede

Moradia Unifamiliar V3, no Centro de São Mamede com piscina e duas frentes, com futura linha do metro.

O imóvel destaca-se pelos seus excelentes acabamentos e pormenores de acabamento, apresentando a mais-valia um jardim /
terraço privativo e uma piscina exterior.

Principais Características:

R/Chão Composto por:

-Hall de Entrada;
-Cozinha em openspace;
-Sala;
-Casa de Banho de serviço;
-Lavandaria;
-Garagem;

No 1ºPiso é composto por:

-Hall dos quartos;
-Três quartos sendo um deles suíte;

-Duas casas de Banho;
-Closet embutido em todos os quartos;

Espaço exterior:
-Piscina;
-Jardim Privativo;

Outras Valências:

-Electrodomésticos encastrados;
-Aquecimento central;
-Possibilidade de escolha dos acabamentos;
-Soalho em Madeira;
-Gás natural canalizado;
-Videoporteiro;
-Portão automático;
-Churrasqueira;

Rede imobiliária com 6 Lojas e 11 Anos de experiência.
Intermediário de Crédito aprovado pelo Banco de Portugal.
Tratamos de toda a documentação e acompanhamento até escritura.
Partilhamos os nossos imóveis.
Junte-se a nós

CRG1420

Ano de construção

2022

Website

https://lmdsimoveis.pt/Imovel/3o1m0v

