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DETALHE DO IMÓVEL

Terreno para moradia Vila Franca de Xira
REFERÊNCIA: 10200069/11161
LOCALIZAÇÃO
Distrito: Lisboa
Concelho: Vila Franca de Xira
Freguesia: Alverca do Ribatejo e
Sobralinho
Localidade: Alverca do Ribatejo
Classe Energética: Isento
Lote de terreno de 305 m2 para construção de moradia unifamiliar na zona alta de
Arcena. O lote insere-se numa zona tranquila de moradias com vista fantástica
para o Rio Tejo. No terreno pode construir 2 pisos para habitação e 1 cave
aproveitando o declive do terreno. Ainda pode construir um anexo destinado a
arrumos e garagem. Área total de construção de 320,46 m2. Para mais
informações 21 958 98 40 ou 91 90 10 100. A MOVITUDO IMOBILIÁRIA, uma
casa simpática. Há 28 anos dedicada a si na: • Mediação Imobiliária; •
Intermediação de Crédito e • Mediação de Obras. Na MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
encontramos as melhores soluções e asseguramos um acompanhamento
personalizado ao longo de todo o seu processo de: • Compra, venda ou
arrendamento; • Investimento em imóveis da banca; • Imóveis de Oportunidade e •
Imóveis de luxo ou golden visa. Na INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO garantimos
as melhores soluções do mercado ao nível do: • Crédito Habitação e • Crédito
Hipotecário, para particulares e empresas. Na MEDIAÇÃO DE OBRAS
apresentamos as melhores soluções face a padrões de qualidade que sempre nos
pautaram. • Orçamentação Gratuita e • Um serviço personalizado de Chave na
Mão. Na hora de comprar, vender ou arrendar o seu imóvel, lembre-se de si. Fale
com MOVITUDO IMOBILIÁRIA. PORQUÊ COMPRAR COM A MOVITUDO? Diganos o que procura e iremos ajudá-lo(a). • FOCO no cliente; • DEDICAÇÃO na
procura do imóvel ideal para si; • ORIENTAÇÃO para as suas necessidades; •
RESPEITO pelos seus interesses; • INFORMAÇÃO de qualidade ao seu dispor; •
ACOMPANHAMENTO em todas as fases do processo; • CONSULTORES
ESPECIALISTAS em acompanhamento de compradores; • APOIO nas
burocracias e • EXPERIÊNCIA comprovada desde 1992. PORQUÊ VENDER ou
ARRENDAR COM A MOVITUDO? Basta contactar-nos e iremos ajudá-lo(a). •
RESULTADOS comprovados; • EFICÁCIA na transação de imóveis; •
CONHECIMENTO profundo do mercado imobiliário; • ORIENTAÇÃO para as suas
necessidades; • PARTILHA com entidades de Licença AMI válida; • FOCO na
prestação do melhor serviço e • EXPERIÊNCIA vasta e multidisciplinar.

Finalidade: Venda
Estado:
Área útil: 106.00 m²
Área terreno: m²
Ano de Construção:
Preço: 29.000 €
Terreno para Moradia em Alverca zona
Arcena
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