
Spacious apartment inserted in
the St James condominium in the
center of Praia da Luz, with 1
bedroom, 1 bathroom, dining
and living room with balconies
and garden views.
The apartment is located in the
center of Praia da Luz, within
walking distance of the beach
and all amenities.

Refª A759LG                            Preço/Price € 310.000,00

Espaçoso apartamento em
condomínio privado, no centro da
Praia da Luz, com 1 quarto, 1 casa de
banho, sala de jantar e sala de estar,
com varandas e vista para o jardim.
A Localização do apartamento é
central na Praia da Luz.
A uma curta distância a pé da praia e
de todos os serviços.

Praia da Luz
T1 - Apartment

Apartment in private condominium, walking distance to the beach
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Private Gross Area: 75 m²
Built area: 223,70m²

Excellent, spacious, 1 bedroom APARTMENT
for sale, in a gated community of great
prominence and relatively recent in the center
of Praia da Luz.
Very well maintained condominium, with
landscaped gardens, wide sidewalks and only
500 meters from the beach, supermarkets,
pharmacy, post office, cafes, restaurants and
the beautiful pedestrian Avenue where you
can enjoy a walk by the sea!
Featuring a good sun exposure, this apartment
has double glazing and is located on the high
first floor of an apartment block with no
elevator.

It consists of:
ENTRANCE HALL - with storage space.
KITCHEN - spacious and fully equipped with all
appliances.
BATHROOM - family bathroom, spacious, with
all sanitary ware and bath.
BEDROOM - huge, with built-in closet and
access to a BALCONY.
LIVING ROOM and DINING ROOM with access
to a BALCONY overlooking the garden.

Sold fully equipped and furnished.

Perfect place to relax and enjoy the peace
coming from the surrounding environment!

Área Bruta Privada: 75 m²
D Área construção: 223,70 m²

Excelente, espaçoso, APARTAMENTO T1
para venda, num condomínio fechado de
grande relevo e relativamente recente no
centro da Praia da Luz.
Condomínio muito bem cuidado, com
jardins paisagísticos, largos passeios e só a
500 metros da praia, dos supermercados, da
farmácia, dos correios, dos cafés, dos
restaurantes e da lindíssima Avenida
pedonal onde pode desfrutar de um passeio
à beira-mar!
Apresentando uma boa exposição solar, este
apartamento tem vidros duplos e está
localizado no rés-do-chão alto de um bloco
de apartamentos sem elevador.

Consiste em:
HALL DE ENTRADA – com espaço para
arrumos.
COZINHA – espaçosa e totalmente equipada
com todos os electrodomésticos.
CASA DE BANHO – familiar, espaçosa, com
todas as loiças sanitárias e banheira.
QUARTO – enorme, com armário embutido
e acesso a uma VARANDA.
SALA DE ESTAR e SALA DE JANTAR com
acesso a uma VARANDA com vista para o
jardim

Vendido totalmente equipado e mobilado.

Local perfeito para relaxar e desfrutar da paz
proveniente do ambiente envolvente!
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