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Portimão - Moradia

5
Quartos

4
Casas de banho

200
Área (m²)

2250

Piscina
Garagem

790 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Moradia V5 independente/NOVA Venda no Rasmalho/Portimão
Deslumbrante Moradia nova em excelente zona, a escassos Km’s de Monchique e das magnificas
Praias, Autódromo Internacional do Algarve, Parques Aquáticos, e todos os serviços dos Concelhos
de Portimão, Lagos e Lagoa para seu conforto.
A Moradia encontra-se disposta em: Sala Comum com Cozinha mobilada e equipada em OpenSpace, 4 quartos, escritório, 4 Casas de banho, 1 Cozinha no 1º andar, Garagem, Piscina, grandes
áreas para desfrutar do Sol Algarvio, com Barbecue e Lava-Loiças exterior, está agora a ser
finalizada a área de lavandaria num dos terraços.
Este é não só um excelente negócio para quem procura uma habitação permanente, mas também
dado a disposição da propriedade uma oportunidade única de estabelecer um negócio no setor
turístico em crescente evolução na zona, com perspetivas de ganhos elevados.
Sobre a Zona: Verdes, muitos verdes.
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A frescura de serras que surpreende quem vem das quentes praias. Paisagens que convidam à
contemplação, ao exercício salutar de percorrer caminhos, desvendar horizontes que abrangem o
mar. Ribeiros cristalinos que saltitam entre fraguedos.
Convites aliciantes para percorrer longamente o concelho de Monchique.
Sobre o Algarve: Temos a certeza de que já ouviu falar dele.
Talvez um amigo lhe tenha contado sobre uma das suas praias magníficas. Se calhar viu uma
reportagem dedicada à sua gastronomia de tradição mediterrânica. Ou então já tropeçou num texto
como este, que realça a história, a cultura e a simpatia de quem está habituado a bem receber
quem o visita.
Mas há um Algarve que lhe falta conhecer: o dos que vivem cá todo o ano.
Apenas eles poderão mostrar-lhe as aldeolas escondidas, os trilhos mais selvagens para
caminhadas, os melhores restaurantes para comer xarém, as praias desertas, os locais onde os
flamingos esvoaçam, os campos perfeitos para dar a sua primeira tacada de golfe.
Escute os nossos maiores segredos. E depois sussurre-os vezes sem conta ao ouvido da família e
dos amigos, porque a vida é mais feliz quando há partilha.
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