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DETALHE DO IMÓVEL

Lote para moradia individual Vila Franca de Xira
REFERÊNCIA: 10900501V1
LOCALIZAÇÃO
Distrito: Lisboa
Concelho: Vila Franca de Xira
Freguesia: Alverca do Ribatejo e
Sobralinho
Localidade: Sobralinho
Classe Energética: Isento
Finalidade: Venda
Estado:
Lote de terreno para construção de moradia unifamiliar de 2 ou 3 pisos no
Sobralinho, Alverca. Aqui poderá construir a moradia com que sempre sonhou
com tipologia V4. Este lote tem a área de 280 m2 e tem área de construção de
294 m2. Com implantação de 88 m2, tem 192 m2 de área exterior para o seu belo
jardim, etc, etc. Dar asas à imaginação. A sua moradia tem uma área de 264 m2
distribuídos por 3 pisos, sendo um a cave, e ainda um anexo de 30 m2. Zona
sossegada, envolvida pela natureza com vista Tejo. Próximo do Palácio do
Sobralinho e seus jardins na Quinta Municipal do Sobralinho e da zona Ribeirinha
de Alhandra, onde poderá fazer os seus passeios. Perto de Comércio, Escolas,
Creches, Farmácias e transportes públicos. Bons acessos às A1-Norte e A9CREL. A 30 min de Lisboa. Venha dar asas à imaginação e desfrutar da sua nova
casa. 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? Diga-nos 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

Área útil: 88.00 m²
Área terreno: m²
Ano de Construção:
Preço: 0 €
Lote de terreno para construção de
moradia unifamiliar de 2 ou 3 pisos no
Sobralinho - Alverca
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prestação do melhor serviço e • EXPERIÊNCIA vasta e multidisciplinar.

Lic. AMI 1804 - Informações e visitas, favor contactar através
Telf. (+351) 219 589 840 - alverca@movitudo.pt - web: movitudo.pt
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