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Rio de Mouro - Apartamento

2
Quartos

1
Casas de banho

64,36
Área (m²)

109 000 €

285,74

(EUR €)

Área terreno (m²)

EXCELENTE APARTAMENTO T2 EM SERRA DAS MINAS
V E N D I D A!
Excelente apartamento T2, localizado na Serra das Minas-Rio de Mouro, remodelado e
modernizado recentemente, com uma pequena arrecadação ao lado da entrada do imóvel.
O imóvel dispõe de bastante luz natural e exposição solar o que lhe permite dispor de um clima
bastante arejado.
A cozinha encontra-se equipada com termoacumulador, placa, forno e exaustor.
O Wc dispõe de banheira e espaço para a maquina de lavar.
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Todas as janelas contêm vidro duplo o que permite segurança, isolamento térmico e redução de
gastos de energia em aquecimento e/ou ar condicionado.
O apartamento encontra-se no 2º andar sem elevador num prédio de 3 pisos com condómino
organizado e despesa de 12 euros ao mês.
Esta situado numa zona sossegada e próximo de comércio, farmácia, autocarro a 50 metros e
comboio a 10 min a pé, bem como facilidade de estacionamento ao redor da zona envolvente.
É ideal para habitação própria ou para investir em arrendamento.
Venha visitar e aproveite esta excelente oportunidade.
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