MODERNO T2 A POUCOS PASSOS DA PRAIA in Zambujeira do Mar
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Ref nº: AA-518SLM

Apartamentos

€ 250.000

Estado do imóvel

Nova

Zona

Zambujeira do Mar

Condição

como novo

Localização

Odemira

Construída (ano)

2012

Pisos

3

Elevador

sim

Área da construção

92 m2

Quartos

2

Casas de banho

1

Acesso

estrada alcatroada

Casas de banho ensuite

0

Este moderno e luminoso apartamento está localizado num pequeno edifício de apartamentos contemporâneo e a poucos
passos da encantadora praia da Zambujeira do Mar, na zona da Costa Alentejana. Esta área é muito conhecida pelo surf e
pelas belas praias intocadas. Tem vista para a encantadora vila de Zambujeira do Mar e tem acabamentos de alta qualidade.
Um edifício pequeno, único e contemporâneo na Costa Alentejana, excelente para férias e / ou como um investimento perfeito
para alugar.
Há uma piscina comum no último andar com terraço e belas vistas do mar e da praia.
O apartamento é composto por:
A espaçosa sala de estar / jantar com uma cozinha moderna de plano aberto totalmente equipada. A partir da sala de estar /
jantar e da cozinha tem portas que abrem para o terraço com vistas agradáveis e para a aldeia.
No lado leste do apartamento estão os 2 quartos que partilham uma casa de banho e o terraço a leste com uma linda vista
para a vegetação das falésias.
Incluindo um espaço de estacionamento e arrecadação na garagem comum.

• Muito perto da praia

• Moderno

• Piscina comum no terraço

• Tem lugar de estacionamento

• A/C

• Estores eléctricos

DISTÂNCIAS
Lojas, bares

0.1 km ( = 0.1 mls)

Distância para o golfe

71 km ( = 44.1 mls)

Distância da praia

0.1 km ( = 0.1 mls)

Aeroporto

118 km ( = 73.3 mls)
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INTERIOR
Cave

sim

Ar condicionado

sim

Tipo de fogo

aquecimento do ar
condicionado

Cozinha aberta | fechada

aberta

Equipamento de cozinha

Placa indução, Frigorifico,
Congelador, Extrator, Lava
louça, Forno, Micro ondas,
Maquina lavar roupa

Mobilado

incluído

TV: satélite | cabo

cabo

Persianas

electricas

Piscina

comunal

Água da piscina

cloro

Tipo de jardim

jardim vedado

Terraço

24.50 m²

Garagem

sim

Portas

electricas

Vista para o campo

sim

Painéis solares
(aquecimento, água)

água

EXTERIOR

TÉCNICO
Água: mains

sim

Certificados de energia

Classificação: A+
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