
                     

Propriedade com condições especiais de financiamento 

Property with special financing conditions 

FINANCIAMENTO até 100% - SPREAD de 1,75%  

Up to 100% FINANCING - SPREAD de 1,75% 

 

Refª  BP29PTM   Preço/Price:  desde / from € 108.000,00 
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Habitation area:  
from 86m² 

 

Opportunity to purchase a good price/ 
quality apartment, with special 
financing conditions.  

 

These new and modern apartments are 
located close to the main Avenue of 
Portimão, a short walking distance from 
the services and 5 minutes  beaches. 

The urbanization is surrounded by 
similar blocks of apartments as this one 
and is close to everything. 

The building has a total of 11 floors, with 
private parking space and swimming 
pool in the private outside patio.  

 

There are some apartments with build-
in BBQ in the massive terraces and 
semi-equipped kitchens,  sound system 
and pre-installation for A/C, city and 
mountain views.  

The finishing's are good quality. 

 

There are available  2 and 3 bedroom 
apartments, very spacious, with  2 
bathrooms, and all have large terraces 
and good sun exposure. 

The apartments are in excellent 
condition and have never been lived in. 
 
Perfect to live in or monetize! 
 

0                     Área de habitação:  
desde 86m² 

 

Oportunidade de comprar um bom 
apartamento preço/qualidade, com 

condições especiais de financiamento. 
 

Estes novos e modernos apartamentos 
estão localizados perto da principal 

avenida de Portimão, a curta distância 
a pé dos serviços e 5 minutos das 

praias. 
A urbanização é composta por prédios 

semelhantes a este e fica perto de 
tudo. 

O edifício tem um total de 11 andares, 
com parqueamento privado e piscina 

no pátio exterior privado. 
 

Há alguns apartamentos com 
barbecue embutido nas enormes 

varandas e cozinhas semi-equipadas, 
sistema de som embutido e pré-

instalação de ar-condicionado, vista 
para a cidade e para a montanha. 

Os acabamentos são de boa qualidade. 
 

Existem apartamentos de 2 e 3 quartos 
disponíveis, muito espaçosos, com 2 

casas de banho, e todos têm grandes 
terraços e boa exposição solar. 

Os apartamentos estão em exelente 
condição e nunca foram habitados. 

 
Perfeito para viver ou rentabilizar! 
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