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Magnifico T3 na Expo norte, Lisboa
Localizado na Melhor Freguesia para Viver em Lisboa, o Parque das Nações, local de referência
da Capital Portuguesa, este Apartamento de 4 assoalhadas com área de 140 m2 situa-se na zona
Norte da "EXPO´98", a zona de excelência. Além da excelente localização, este imóvel conferelhe conforto, qualidade, tranquilidade e segurança.
Apartamento T3 com duas casas de banho (uma suite), com arrecadação, garagem para 2
viaturas inserido em condomínio com jardim. É provido de ar-condicionado e aquecimento
central, vidros duplos, videoporteiro e gás canalizado. A cozinha totalmente equipada.
Com excelentes acessos, situa-se em zona tranquila, cuidada e limpa, mas rodeada de todo o
tipo de comércio e serviços para sua comodidade, como por exemplo ginásio, farmácia, esquadra
da Polícia, unidade de saúde familiar, hospital, escola, cabeleireiros e SPA, cafés e restaurantes,
Mercado Municipal, Jardim do Passeio onde pode desfrutar de momentos de lazer e prática
desportiva junto ao Rio Tejo!
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Em termos de mobilidade, situa-se a um passo da Ponte Vasco da Gama, e rodeado de todo o
tipo de Transportes Públicos, entre os quais o Metro e Autocarros com ligação ao Aeroporto de
Lisboa (a 10 min do imóvel) e a todo o Distrito de Lisboa, e a Estação de Comboios da Gare do
Oriente com linhas de longo curso para o Norte e Sul do Pais!
De referir ainda a proximidade aos seguintes pontos de referência: Centro Comercial Vasco da
Gama, Casino de Lisboa, Torre Vasco da Gama, Campus da Justiça, Feira Internacional de
Lisboa, Altice Arena, Oceanário de Lisboa, e Pavilhão do Conhecimento.
Para mais informações não hesite em contactar!
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