Ref. APA-APA_7

FICHA DO IMÓVEL
 APARTAMENTO

€ 240 000,00

 VENDA

 RENOVADO

SETÚBAL (SÃO SEBASTIÃO) - SETUBAL | SETÚBAL

2+1

2

0

144.00m²

Descrição
Apartamento duplex ao nível do 1º andar e sotão num prédio renovado e mobilado na zona do Miradouro, em plena zona
histórica.
1º andar:
Sala em open com kitchinette totalmente equipada.
Quarto interior com roupeiro Quarto de banho
Sotão:
Sala com janela velux que poderá utilizar como quarto
Quarto interior c/ roupeiro
Casa de banho social
Com uma localização excelente na cidade, pois está a poucos minutos do cais de embarque dos ferrys para Tróia e da Avenida

Luísa Todi com muita oferta em termos de restauração.
Contacte-me e agendamos uma visita!
AMI 16900, CE B-, AA 27
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!

Zonas envolventes

Biblioteca; Centro da Cidade; Farmácia; Praça Táxis; Transportes Públicos; Vista para

Ano de construção

1950

Website

https://oceanimo.pt/Imovel/wv1n5w

Cidade; Zona Histórica;

