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Lardesonho Barcelos
Diogo Loureiro Faria Unipessoal, Lda.
Rua Cândido da Cunha, 233 A Barcelos
TEF +351 926 656 595 FAX E-MAIL lardesonhobarcelos@gmail.com

REFERÊNCIA: 265-M-00709
LOCALIZAÇÃO
Distrito: Braga
Concelho: Barcelos
Freguesia: Moure
Classe Energética: B
Finalidade: Venda
Estado: Usado
Área útil: 234.00 m²
Área terreno: m²
Ano de Construção:
Preço: 0 €

Excelente moradia M4 geminada com logradouro.
É constituída por dois andares, mais cave com garagem fechada para dois carros.
No R/C possui cozinha, casa de banho de serviço e sala ampla com recuperador
de calor e acesso ao jardim.
No primeiro piso há três quartos com roupeiros embutidos, sendo um deles suite e
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uma casa de banho completa.
Em todas as divisões, para além de ótimas áreas, encontrará pavimento em
soalho, vidros duplos, aspiração central e ar condicionado completo.
Inclui painéis solares.
Poderá ainda usufruir de um espaço exterior de lazer com jardim e parque infantil.
Situa-se em zona residencial calma, a 7min do centro de Barcelos, com bons
acessos e ótima exposição solar.
Esta pode ser o seu próximo lar de sonho. Venha visitar!

----

Excellent villa M4 semi-detached with patio.
It consists of two floors, plus basement with garage for two cars.
On the ground floor has kitchen, service bathroom and large living room with wood
burning stove and access to the garden.
On the first floor there are three bedrooms with built-in wardrobes, one of them
being en-suite, and a complete bathroom.
In all rooms you will find parquet flooring, double glazing, central vacuum and full
air conditioning.
Includes solar panels.
You can also enjoy an outdoor leisure area with garden and children's playground.
It is located in a quiet residential area, 7min from the centre of Barcelos, with good
access and great sun exposure.
This could be your next dream home. Come visit!

Lic. AMI 17319 - Informações e visitas, favor contactar através
Telf. +351 926 656 595 - lardesonhobarcelos@gmail.com - web: https://www.lardesonho.pt/barcelos
As informações referentes aos imóveis assim como os dados pessoais e comerciais que são apresentados estão sujeitos a correcções, não
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Cada agência é responsável pela gestão dos seus conteúdos.
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