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Portimão - Apartamento

1
Quartos

1
Casas de banho

43

Piscina
Garagem

Área (m²)

175 000 €
(EUR €)

Apartamento 1 Quarto em fase de construção, em prédio com piscina.
Praia da Rocha
Apartamento de um quarto e uma casa de banho, sala com kitchenette, amplas varandas, lugar de
estacionamento e localizado muito perto da praia. Edifício em construção, piscina, elevadores, bons
acabamentos, painéis solares. Este apartamento está localizado no R/C e tem uma área de útil de
43m2 e varanda com área de 31 m2.
Com as mesmas áreas e igual orientação solar existem no mesmo prédio outros T1 e muda o preço
conforme o andar, no primeiro andar o preço é de 190.000 €, segundo andar 200.000 € , terceiro e
quarto andar com preço de 210.000 €
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A Praia da Rocha é uma praia no concelho de Portimão, no Algarve (Portugal). Esta praia tem uma
grande extensão de areal, numa área total de cerca de 146 000 m², ao longo de 1,5 km de costa.
Junto à praia ergue-se a Fortaleza de Santa Catarina, construída no século XVII para assegurar a
defesa da barra do rio Arade.
A praia deve o seu nome às rochas que se encontram entre o areal e o mar. É uma das mais
famosas do Algarve, senão mesmo de todo o país. Todos os anos, durante o Verão, a praia enchese de turistas vindos de todo o mundo e, apesar da sua grande extensão, é raro não ficar apinhada
de gente.
Surpreenda-se também com os amplos areais das Praias de Alvor; com as pequenas enseadas
mais escondidas, arribas e grutas ao longo da costa; com praias rochosas como a praia do Alemão,
com a animação das praias mais familiares ou com a beleza ímpar da Praia da Rocha.
Divirta-se e, com a ajuda deste resumo escolha a praia que melhor se adequa ao seu gosto e
necessidades e descubra porquê que a beleza das praias algarvias está em Portimão.
Junto à praia, existe uma pluralidade de restaurantes e bares que atrai grande número de turistas,
tanto durante o dia como de noite.
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