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Lardesonho Braga
Oblipanorama, Unipessoal Lda
Praça do Condestável, nº 156, Loja 16 Braga
TEF +351 253 041 727 FAX E-MAIL braga@lardesonho.pt

REFERÊNCIA: 246-M-01340
LOCALIZAÇÃO
Distrito: Braga
Concelho: Braga
Freguesia: Merelim (São Pedro) e
Frossos
Classe Energética: A
Finalidade: Venda
Estado: Novo
Área útil: 205.00 m²
Área terreno: m²
Ano de Construção: 2023
Preço: 350.000 €

Moradia T3, nova, a 5 minutos do centro da cidade de Braga.
De linhas contemporâneas, com betão aparente à vista, dispõe de divisões amplas
e cativantes, com excelente exposição solar.
Construída com rigor e materiais de qualidade premium, esta moradia possuí uma
excelente zona de lazer com jardim ao nível da sala e cozinha, onde poderá
desfrutar de momentos de qualidade com total privacidade.
Composta por hall de entrada, cozinha mobilada e totalmente equipada com
frigorífico, máquina lavar roupa, máquina de lavar louça, placa, forno, microondas
e exaustor, da marca Bosch, sala de estar e jantar, escritório, casa de banho
social, hall de quartos, dois quartos com varanda, casa de banho de apoio aos
quartos, suite, garagem com capacidade para duas viaturas e logradouro.
De salientar:
■ Recuperador de calor
■ Ar condicionado completo por conduta
■ Bomba de calor de 300 litros
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■ Pré-instalação de painéis solares AQS
■ Pré-instalação de painéis fotovoltaicos
■ Roupeiros embutidos
■ Vídeo porteiro
■ Estores elétricos
■ Portão de garagem automático
■ Isolamento térmico e acústico
■ Pré-instalação para gás natural
■ Estará também disponível uma tomada de carregamento para veículos elétricos

Lic. AMI 14727 - Informações e visitas, favor contactar através
Telf. +351 253 041 727 - braga@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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