Ref. CF001

€ 480 000,00
 TERRENO MISTO

 COMPRAR

 RUÍNA

ESTÔMBAR E PARCHAL - LAGOA (ALGARVE) | FARO

0

100.00m²

Descrição

*** FAÇA UMA COMPRA INTELIGENTE E REFLETIDA. CONSULTE-NOS!!

Domus Dreams apresenta Terreno Misto com árvores de frutos, alfarrobeiras, amendoeiras, ﬁgueiras, olival, pereiras
sobreiros, montado sobro serra e edifício destinado à habitação com 2 compartimentos e logradouro com a área de 150m2.

**** Não encontra o que procura? Precisa de crédito? Não sabe como fazer? Precisa de acompanhamento proﬁssional?
Contacte-nos! É gratuito e ﬁcará informado. Trataremos das suas simulações bancárias e acompanharemos o seu processo
de crédito até à compra da sua casa nova! ****

*** MAKE AN INTELLIGENT PURCHASE THOUGHTS. CONSULT US!!

Domus Dreams presents Mixed terrain with fruit trees, carob trees, almond trees, ﬁg trees, olive groves, pear trees, cork oaks,
mountain range and a building for housing with 2 compartments and patio with an area of 150m2.

**** Can not ﬁnd what you are looking for? Do you need credit? Don't know how to do it? Do you need professional support?
Contact us! It's free and you will be informed. We'll take care of your banking simulations and monitor your credit process right
up to the purchase of your new home! ****
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Mais detalhes
Área do terreno: 50 060,00 m²

