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

3
Quartos

2
Casas de banho

160

Piscina
Garagem

550 000 €
(EUR €)

Área (m²)

Apartamento T3 no Monte da Lua, com Terraço, na quinta da Beloura
em Sintra
Moderno apartamento de 4 assoalhadas na Quinta da Beloura, em condomínio privado com jardim e
piscina.
Este imóvel, dispõe de um Hall de entrada espaçoso, uma sala com recuperador de calor, casa de
banho social e cozinha equipada com zona de lavandaria.
Uma suite e dois quartos servidos por uma casa de banho completa.
Se tem miúdos pequenos tem o espaço ideal para eles brincarem com acesso a um terraço que dá
a volta a toda a casa, simplesmente magnífico e funcional.
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Acabamentos modernos, aquecimento central e aspiração central.
Elevador, dois lugares de garagem e arrecadação.
Na Quinta da Beloura poderá encontrar todo o tipo de serviços. Apenas a uns metros de casa, tem
Supermercado, escola com berçário, creche e 1º Ciclo, Posto de Correios. Tem ainda Ginásio,
Clínica Médica, Farmácia, Cabeleireiro, Restaurantes e Cafés, bem como serviços de Lavandaria e
Costura. Alguns destes serviços disponibilizam recolhas e entregas ao domicílio.
Nas redondezas, encontra grandes superfícies comerciais como o Cascais Shopping e o Forum
Sintra, onde poderá encontrar mesmo tudo o que precisa.
Situada entre Sintra e Cascais, 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 e a escassos 5 minutos do centro da Vila
Histórica de Sintra, que poderá visitar para conhecer todos os seus monumentos ou degustar a
tradicional gastronomia.
Aguardo a sua visita!
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