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Chafé - Apartamento

2
Quartos

1
Casas de banho

86

Garagem

97 000 €
(EUR €)

Área (m²)

Apartamento T2 na praia da Amorosa, Viana do Castelo
Venha conhecer este simpático apartamento T2 na praia da Amorosa em Viana do Castelo.
Este apartamento tem 2 quartos com roupeiro embutido, tem uma casa de banho com banheira,
uma sala de estar e jantar espaçosa, com lareira e uma varanda e uma cozinha equipada e
marquise.
Tem acesso a um terraço privativo com fantásticas vistas para o mar e a uma garagem fechada.
Este Apartamento está localizado numa zona residêncial, muito calma e tranquila, com todos os
serviços ao pé da porta. Restaurantes, Farmácia, supermercado, etc.
Está localizado na conhecida zona balnear da praia da Amorosa, onde pode desfrutar de belas
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praias e se gosta de longas caminhadas á beira mar está no sítio certo.
Está a escassos minutos da Cidade de Viana do Castelo e de tudo o que a cidade tem para lhe
oferecer.
Tem uma localização estratégica, fica a 20 minutos da Cidade do Porto e do aeroporto, e a 30
minutos de Espanha.
Venha conhecer o Alto Minho, explorar a região dos Vinhos Verdes, terra de gente hospitaleira onde
o bem receber está sempre presente.
Se gosta de gastronomia, está no sitio certo: peixe fresco, rojões á moda do Minho, bacalhau á
Viana, as famosas bolas de berlim e muito mais...
Estou á sua espera!
Até já!
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