Ref. 00065

€ 689 900,00
 APARTAMENTO

 COMPRAR

 USADO

SETÚBAL (NOSSA SENHORA DA ANUNCIADA) - SETÚBAL | SETÚBAL

5

3

0

223.00m²

Descrição
Quer comprar casa de luxo em Setúbal?
Marque visita para este apartamento com 6 assoalhadas situado no condomínio Montalvão.
Além de ter uma área excelente (244 m2 construídos) o apartamento tem também 3 boas varandas com vista desafogada, 2 suites, 4 casas de
banho e cozinha equipada.
Os materiais de construção são de muito boa qualidade, entre os quais sobressai o chão de bambú.
O estado de conservação, exposição solar e localização são excelentes.
O bairro de Montalvão é um bairro de referência em Setúbal, muito perto não só da zona ribeirinha como da Baixa comercial da cidade, tendo
acesso a pé a serviços, comércio, farmácia, restauração, etc.
Junto a este condomínio privado pode ainda usufruir duma agradável zona verde, o Parque de Algodeia.
De carro demora apenas 5 minutos até à zona ribeirinha, que foi toda reabilitada e onde o rio Sado abraça a cidade formando uma das mais
belas baías do Mundo.
Este é um apartamento único na cidade, marque já a sua visita!
CE E, AMI 16900, AA 058.
Convidamo-lo a conhecer melhor a nossa cidade, Setúbal, oferecendo-lhe uma visita guiada!
- Começa de manhã cedo a visitar o Mercado do Livramento na Av. Luísa Todi, onde toma o seu pequeno almoço e ﬁca a conhecer um dos
mercados do nosso país mais bem servido de peixe quer em quantidade quer em qualidade, estando na lista dos melhores mercados do Mundo.
- Depois segue na direcção do rio para conhecer a Baía do Estuário do Sado, eleita também uma das mais belas Baías do Mundo. Porque não
aproveita e faz um passeio de barco para ver os golfinhos no seu haitat, considerado Reserva Natural?
- À hora do almoço dirija-se à Casa da Baía e prove um Moscatel de Setúbal para abrir o apetite. Ali mesmo ao lado encontra inúmeros
restaurantes com peixe fresco e pode regalar-se com uma óptima refeição.
- À tarde vai dar um passeio até à Serra da Arrábida e conhece as nossas fantásticas praias, desde a Figueirinha ao Portinho da Arrábida. Em
seguida vai em direcção à zona mais alta da Serra, onde pode desfrutar de paisagens únicas. Ao longe, vê a Península de Tróia que se estende
por mais de 50 km de praias paradisíacas.
- Por fim sobe ao castelo de São Filipe, visita a capela com os seus lindíssimos azulejos e desfruta de paisagens de cortar a respiração.
Temos a certeza que terá tido um dia inesquecível!

Mais detalhes
Ano de construção: 2003

Área bruta privativa: 223,00 m²

