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

5
Quartos

5
Casas de banho

481
Área (m²)

Moradia

1 700 000 €

976

(EUR €)

Área terreno (m²)

Moradia T5 Contemporânea na Beloura II
Excelente moradia T5 (4 suites + 1 quarto) de arquitetura contemporânea na Quinta da Beloura.
Área do lote: 976m2
Área Bruta Privativa: 244m2
Área total de construção: 481m2
Dividida em três andares esta moradia está distribuída da seguinte forma:
No piso principal temos uma sala de estar e jantar com acesso direto ao jardim, cozinha moderna e
totalmente equipada com eletrodomésticos topo de gama, casa de banho social, 1 quarto ou
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escritório e elevador.
No primeiro piso encontramos três suites, todas elas servidas de um terraço e um escritório em open
space.
A cave conta com uma zona multiusos em open space, uma suite, sala de cinema, casa de banho
com banho turco e garagem para dois carros, existindo a possibilidade de estacionar mais um carro
dentro da propriedade.
No exterior pode desfrutar do jardim, piscina com casa de banho de apoio e barbecue.
Esta moradia tem ainda ar acondicionado central e paneis solares.
Descrição da zona envolvente:
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.
A Quinta da Beloura oferece um sistema de segurança 24hrs, inúmeras atividades de lazer - Golf,
ginásio Holmes Place, SPA, Clube de ténis e Padel, Clube Equestre, assim como serviços
comerciais, cinemas, restaurantes, cabeleireiros, farmácia, supermercados, clínicas médicas e
estéticas.
Na zona envolvente encontra-se o Hotel Pestana, o Hotel da Penha Longa, os Campos de Golfe da
Beloura e Penha Longa, o Cascais shopping, vários colégios particulares incluindo as Escolas
Internacionais Carlucci - American International School of Lisbon e TASIS Portugal, o supermercado
SuperCor (do El Corte Inglês), os supermercados Lidl e Aldi, e ainda o comércio local do Linhó.
A Quinta da Beloura é um lugar único onde sempre sonhou viver com a sua família!
Venha conhecer!
Entre em contacto comigo e eu terei muito gosto em poder ajudar.
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