Moradia T5 isolada c/ anexo e Jardim
Ovar, Esmoriz

SELL

298.000 €

Ref. MCR283

210 m²

5

4

3

Useful area (m²)

Number of rooms

Number of WC

Garage (m²)

Moradia individual com anexo e grande jardim perto de todas as acessibilidades ( A29 e praias) Rés-do-Chão - Cozinha equipada - Despensa - Sala
ampla com salamandra - wc completo - um quarto - uma suite Primeiro andar - sala com salamandra e cozinha em open space equipada - wc
completo - lavandaria - três quartos Anexo - cozinha e sala - wc de serviço - wc completo - dois quartos Garagem para três carros Imóvel excelente
para habitação própria ou para rendimento. Neste momento está arrendado o anexo podendo ser ainda arrendado o rés-do-chão e andar tirando
ótima rentabilidade. Pode ser vendido com ou sem inquilino. Contacte-nos para obter mais informações acerca desta Moradia. Teremos todo o gosto
em esclarecer todas as características deste imóvel. www.mercadodascasas.com Entre e veja o que temos para lhe oferecer. Esperamos que seja
do seu agrado. Poupe o seu tempo e trabalho, use o nosso!

Mercado das Casas [Licença AMI 9490]
Rua 14 nº 756 Espinho Espinho
Phone +351224107320 Email infomail@mercadodascasas.com

Features
Condition Usado

Construction year 1967

Sun orientation Norte / Sul / Nascente / Poente

Divisions Terreno:755m² / Anexo:60.0m² / W.C. Completo:nullm² / W.C. Completo:nullm² / W.C. Completo:nullm² / W.C.:nullm²

Surround Hospitais:0 / Centros Comerciais:0 / Farmácias:1 / Centros Desportivos:1 / Super Mercados:1 / Parques / Zonas Verdes:2 / Escolas:6

Infra-structures Geral:Jardim / Infraestruturas:Roupeiros embutidos / Isolamento Térmico/Acústico:Vidros Duplos, Caixilharias Alumínio /
Aquecimento Central / Climatização:Salamandra / Instalações Sanitárias:Polibã, Banheira simples

Equipments Máquina lavar roupa / Moveis (Cozinha) / Micro-ondas / Placa / Frigorífico / Forno / Fogão / Exaustor
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