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Lardesonho Vila do Conde - Póvoa de Varzim Famalicão
Sonhar Mediação Imobiliária Lda
Rua 25 de Abril, nº 5 R/c Vila do Conde
TEF +351 252 600 790 FAX E-MAIL geral@lardesonho.pt

REFERÊNCIA: 240-A-23108
LOCALIZAÇÃO
Distrito: Braga
Concelho: Esposende
Freguesia: Apúlia e Fão
Classe Energética: A+
Finalidade: Venda
Estado: Em construção
Área útil: 150.00 m²
Área terreno: m²
Ano de Construção: 2024
Preço: 410.000 €

Condomínio Fechado localizado na praia da Apúlia, concelho de Esposende, num
loteamento privilegiado, inserido na primeira linha de mar.
Trata-se de uma oportunidade única e exclusiva de habitar e desfrutar da orla
costeira. Um ambiente marítimo, envolvido pela singularidade das paisagens do
litoral norte.
Promova o seu bem-estar físico e emocional, e redescubra a essência da vida.
Imagine acordar e sentir os primeiros raios de sol e a suavidade da brisa do mar.
Neste condomínio pode apreciar, em primeiro plano, toda esta paisagem incrível
com vista para o
mar. Desfrute da Ecovia do Litoral Norte e dos encantadores passadiços que o
convidam a explorar a natureza e a paisagem.
Com 28 apartamentos: T3 duplex, dispersos por três edifícios, cada um com 3
andares, desde dos 410.000€, constituídos por: roupeiros embutidos, 3 wc's
completos, sendo 1 suite, áreas generosas, ótima exposição solar, lugar de
garagem p/ 2carros, varanda, terraço e design moderno e sustentável.
Condomínio constituído por piscina exterior e interior, campo de jogos, parque
infantil, balneário e ginásio.
Esta é a uma oportunidade imperdível! Marque já a sua visita e tenha o
apartamento dos seus sonhos!
A Rede Imobiliária LardeSonho tem como ferramentas uma equipa de
profissionais dinâmicos, motivados, com uma vasta experiência; uma carteira de
imóveis aos preços mais competitivos do mercado; uma atitude pro ativa que se
caracteriza por inúmeras iniciativas de marketing, campanhas, eventos
publicitários, promovendo e divulgando com sucesso a sua carteira de imóveis por
todo o país.
Aliados a parcerias com instituições bancárias, gabinetes de arquitetura, empresas
de construção, departamentos jurídicos, informáticos, marketing e publicidade, a
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Rede Imobiliária LardeSonho ajuda os seus clientes a encontrar a solução
adequada às suas necessidades.
Sonhar Mediação Imobiliária Lda. AMI 9118

Lic. AMI 9118 - Informações e visitas, favor contactar através
Telf. +351 252 600 790 - geral@lardesonho.pt - web: http://www.lardesonho.pt
As informações referentes aos imóveis assim como os dados pessoais e comerciais que são apresentados estão sujeitos a correcções, não
correspondem a uma proposta contratual, e devem ser confirmadas. Cada agência é uma entidade jurídica e financeiramente independente.
Cada agência é responsável pela gestão dos seus conteúdos.
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