EMP2
Referência
Digitalize o código QR para ver a propriedade

São Gonçalo de Lagos - Empreendimento

Garagem

400 000 €
(EUR €)

Empreendimento Palm Residence, Lote 134
Quer viver numa zona central de Lagos, com todas as comodidades, comércios e serviços por
perto? Ir às compras a pé, ir ao médico, se precisar, sem pegar no carro, ir deambular pelo centro
histórico, só porque fica já ali, a alguns minutos de caminhada… Aqui, no Palm Residence, poderá
usufruir de todas estas vantagens e muito mais! A localização é excelente para ter uma vida
confortável e prática, tanto para uma residência principal, todo o ano, como para uma residência
secundária.
Construção de excelência, com acabamentos de alta qualidade e equipamentos de primeira classe.
Com piscina coletiva na cobertura do prédio, envolta de uma zona de solário para aproveitar os dias
quentes e solarengos do nosso Algarve no verão e usufruir das vistas panorâmicas sobre toda a
cidade.
Com entrega prevista para o verão 2022, pode desde já adquirir o seu apartamento neste lindo
empreendimento, muito em localizado, e escolher qual será o seu novo lar em Lagos.
Não perca esta oportunidade de comprar novo!
+351 961 404 524 · +351 282 789 519
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celine.mestre@habitazza.com
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AMI 18288
POWERED BY casafaricrm.com
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