Powierzchnia

Pokoje

Apartament

2 395 470 PLN

77 m²

2

Na sprzedaż

31 113 PLN / m²

Nr oferty: 53271

PORTO, CEDOFEITA, SANTO ILDEFONSO, SÉ, MIRAGAIA, SÃO NICOLAU E VITÓRIA, CEDOFEITA,
SANTO ILDEFONSO, SÉ, MIRAGAIA, SÃO NICOLAU E VITÓRIA
Apartment Porto Cedofeita, santo ildefonso, sé, miragaia, são nicolau e vitória
Apartament typu penthouse z 2 sypialniami, 101 m2 (powierzchnia użytkowa brutto) i widokiem na miasto, w inwestycji Flores Plaza, położonej przy Rua das
Flores, w historycznym centrum Porto. W czteropiętrowym budynku, odnowionym w 2017 roku, z windą, składającym się z 21 apartamentów. Ten apartament
zajmuje jedno piętro i również został odnowiony, zachowując oryginalny wystrój, taki jak podłoga z litego drewna sosnowego we wszystkich pomieszczeniach, z
wyjątkiem łazienek i pralni, lakierowane drewniane ramy z podwójnymi szybami i mur z naturalnego kamienia. W salonie jest dużo naturalnego światła dzięki
trzem oknom, z których roztacza się widok na miasto, katedrę w Porto i dzielnicę Sé, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W pełni wyposażona
kuchnia z oddzielną pralnią. Dwie sypialnie, jedna z nich z łazienką. Wbudowane szafy. Dwie łazienki z oknami. Na parterze budynku znajduje się również
pomieszczenie gospodarcze. Apartament jest wyposażony w klimatyzację w salonie i sypialniach.Inwestycja Flores Plaza cieszy się jedną z najbardziej
uprzywilejowanych, poszukiwanych i cenionych lokalizacji w mieście Porto. Budynek posiada dwa wejścia, jedno przez Rua das Flores, a drugie przez Rua
Mouzinho da Silveira. Jego lokalizacja pozwala mieszkać w centrum miasta, a jednocześnie cieszyć się całkowitym spokojem, komfortem i widokami. Blisko do
głównych atrakcji turystycznych. Idealny teren pod inwestycję.Rua das Flores to ulica dla pieszych, najbardziej kosmopolityczna ulica w mieście Porto, gdzie
restauracje, urocze sklepy, hotele butikowe, takie jak Maison Particulaire, Porto Bay Flores, Flores Boutique Hotel and SPA, AS 1829 Hotel, oraz najbardziej
tradycyjni jubilerzy w Porto współistnieją z tradycyjnymi sklepami i sztuką uliczną. W odległości mniej niż dziesięciu minut spacerem od placu Ribeira, targu
Ferreira Borges, Hard Club, katedry w Porto, Palácio da Bolsa, Avenida dos Aliados i wieży Clérigos. W pobliżu sklepu Via Catarina. 20 minut od lotniska Francisco
Sá Carneiro w Porto i dwie i pół godziny od Lizbony.
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Przedstawiona wyżej propozycja nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa lecz ma charakter informacyjny. Partners International Sp. z o.o. dokłada starań,
aby treści przedstawione w naszych ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń sprzedających.

