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Sintra (santa Maria E São Miguel, São Martinho E São Pedro De
Penaferrim) - Apartamento

4
Quartos

2
Casas de banho

2 500 € / Mês

200

(EUR €)

Área (m²)

Apartamento T4 no centro de Sintra, para arrendamento
Fantástico apartamento com T4, 1 suite e 3 quartos, para arrendar em plena Vila de Sintra
*PREÇO SOB CONSULTA*
Este magnífico apartamento prima pelas suas Áreas Generosas e com muita Luz Natural.
É constituido por 1 suite completa e 3 quartos, todos com excelentes áreas e muita luz natural, que
invadem as divisões através de grandes janelas.
A cozinha esta equipada e uma sala para refeições . Tem uma sala de estar bastante grande, 2
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casas de banho, uma varanda e um lugar de estacionamento.
O apartamento irá sofrer remodelações durante o mês de Abril onde irá ser colocado uma
salamandra na sala para aquecimento.
Está situado em pleno centro da charmosa Vila Histórica de Sintra, próxima a escolas,
supermercados, farmácia e a todos os serviços públicos.
Situada entre no distrito de Lisboa, Sintra é caracterizada pela sua historia, pelos seus magnificos
palácios e monumentos e tradições.
Fica próxima a Cascais, Oeiras e Carcavelos, tem uma localização privilegiada em termos de
acessos às praias e às principais vias rodoviárias. Está a 5 minutos da IC19, 10 minutos da A5 e da
A16 para acessos a Lisboa, Norte ou Sul, a 30 minutos do aeroporto de Lisboa.
Este é sem dúvida o apartamento certo para si!
Venha conhecer e deixe-se encantar!
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