
MORADIA T2
CENTRO DE CASCAIS

Com 137m2, inserida num terreno de 230m2,
foi totalmente remodelada em 2020

Rafaella Galardo
916 267 429
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Smart In - Av. Sabóia, 2765-581 Estoril



M A I S  I N F O R M A Ç Õ E S

PRIVACY - PEACE - COMFORT
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It has two floors, gardens and plenty of outdoor
space. On the first floor there is an open kitchen
in open space, fully equipped, and a dining
room, TV room and living room. There is a
support toilet and a laundry room. The main goal
of architecture is to bring brightness, comfort
and practicality to the rooms. Well being first.

Composta por dois pisos, jardins e muito
espaço exterior. No primeiro piso encontra uma
cozinha aberta em open space, totalmente
equipada, e sala de jantar, sala de TV e sala de
estar. Há um WC de apoio e uma lavanderia. O
objetivo da arquitetura é trazer luminosidade,
conforto e praticidade às divisões. 

Sky Spirit Lda. AMI 17061. Cada agência é jurídica e financeiramente independente.

https://www.mysitec21.com/c21pt/leonardogalardo/en/properties-to-sell/property/Hotel-Villa-T8-in-Ericeira-with-stunning-views-of-the-sea-and-the-mountain--Mafra-Carvoeira/2127449
https://www.youtube.com/watch?v=kq4zgQ56_Lw
https://www.remax.pt/imoveis/venda-moradia-t2-cascais-cascais-e-estoril/125571052-1
https://www.remax.pt/imoveis/venda-moradia-t2-cascais-cascais-e-estoril/125571052-1
https://www.youtube.com/watch?v=kq4zgQ56_Lw


PARA VIVER UM DIA, OU UMA VIDA INTEIRA
CASCAIS

CULTURA

QUALIDADE DE VIDA
Localizada a poucos minutos de Lisboa, Cascais
atrai moradores pelas praias e o clima ameno.
Morar em Portugal é adotar um estilo com um
ritmo mais tranquilo e qualidade de vida
elevada. Cascais não é diferente, a cidade tem
tudo isso e um pouco mais.

Desde sempre ligada a alguns dos grandes marcos da
história de Portugal, graças à proximidade de Lisboa e
ao ponto estratégico que ocupa no mapa, a Ocidente.
Escolhida como zona de veraneio no século XIX, foi
desde sempre uma vila de grande interesse histórico,
fruto da herança cultural de quem aqui viveu.

A cozinha cascaense é uma ótima amostra
do melhor que se faz no país. Do peixe ao
marisco, da simplicidade das técnicas à
criatividade dos chefs, não lhe falta nada.

GASTRONOMIA

The Cascais cuisine is a great sample of
the best that is made in the country. From
fish to seafood, from the simplicity of the
techniques to the creativity of the chefs.

It has always been linked to some of the major
landmarks in the history of Portugal, thanks to the
proximity of Lisbon and the strategic point it occupies
on the map, the West. Chosen as a summer resort in
the 19th century, it has always been a town of great
historical interest, the result of the cultural heritage of
those who lived here. 

GASTRONOMY

CULTURE

QUALITY OF LIFE

Located just minutes from Lisbon, Cascais
attracts residents for its beaches and mild
climate. Living in Portugal means adopting a
style with a calmer pace and a high quality of
life. Cascais is no different, the city has it all
and a little more.

Sky Spirit Lda. AMI 17061. Cada agência é jurídica e financeiramente independente.



Todos os cômodos têm ar condicionado quente
frio, janelas de vidros duplos de PVC e estores.
A casa de banho da suíte tem aquecimento e a
casa de banho do hall do segundo piso conta
com aquecedor de toalhas. Todos os detalhes
dessa moradia foram projetados para aliar
comodidade e funcionalidade.
Todos os armários possuem acabamento em
Lacca com ferragem Blum e foram feitos à
medida por uma indústria situada em Paços de
Ferreira (zona tradicional de carpintaria em
Portugal). A cozinha conta com uma garrafeira
para 30 garrafas. Os eletrodomésticos
encastrados são da marca alemã AEG.

ACABAMENTOS
MORADIA T2  COM 137M2, INSERIDA NUM TERRENO DE 230M2,

TOTALMENTE REMODELADA EM 2020 .

Rafaella Galardo
916 267 429
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M O R E  I N F O R M A T O N

Sky Spirit Lda. AMI 17061. Cada agência é jurídica e financeiramente independente.

All rooms have cold hot air conditioning,
double glazed PVC windows and shutters. The
bathroom in the suite is heated and the
bathroom in the hall on the second floor has a
heated towel rail. All the details of this house
have been assigned to combine comfort and
functionality.
All cabinets are finished in Lacca with Blum
hardware and were made to measure by an
industry located in Paços de Ferreira. The
kitchen has a wine cellar for 30 bottles. The
built-in appliances are from the German brand
AEG.

https://www.facebook.com/RafaellaGalardo
https://www.instagram.com/rafaellagalardo/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+351916267429
https://www.remax.pt/imoveis/venda-moradia-t2-cascais-cascais-e-estoril/125571052-1
https://www.remax.pt/imoveis/venda-moradia-t2-cascais-cascais-e-estoril/125571052-1
https://www.remax.pt/imoveis/venda-moradia-t2-cascais-cascais-e-estoril/125571052-1

