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Portimão - Apartamento

1

110 000 €

38

Casas de banho

(EUR €)

Área (m²)

Apartamento T0 na Praia da Rocha Vista Mar
Apartamento T0 na Praia da Rocha Vista Mar
Um Apartamento Estúdio no 10º andar virado a Sul com vista Mar onde entra num corredor onde
tem a kitchenette á sua direita, depois tem uma ampla sala de estar quarto com cama de casal,
móveis e mesa.
Ao fundo todo preenchido por portas vidradas e vidros dando uma ampla vista para o Mar e Cidade.
Quando entra na sala o lado direito tem um roupeiro e ao lado a entrada para uma casa de banho
com duche.
Visitar Portimão é conhecer uma grande variedade de praias de diferentes características e
disponíveis para desfrutar em qualquer altura do ano.
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Surpreenda-se com os amplos areais da Praia 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.
Com um vasto e espaçoso areal que se espraia por mais de 1 km, protegido por arribas de tons
quentes e esteticamente recortadas, a Rocha é o local de férias eleito por cada vez mais
veraneantes, sendo uma das praias mais conhecidas do país.
A praia possui uma rede de largos passadiços que percorrem praticamente todo o areal, ao longo
dos quais se multiplicam os equipamentos de apoio aos utentes da praia, incluindo uma área
desportiva.
Já na avenida que acompanha a frente de mar da Rocha, sucedem-se hotéis, bares, esplanadas,
discotecas e um casino, culminando na marina de Portimão, diversificando a oferta turística e
oferecendo muito colorido e animação à praia.
Dos miradouros altaneiros existentes nas extremas da praia, os Três Castelos a poente e a
Fortaleza de St.ª Catarina de Ribamar, já na entrada da barra do Rio Arade, o visitante depara-se
com uma fabulosa vista panorâmica sobre a linha de costa entre a Ponta João d´Arens e a Ponta do
Altar.
Apesar da componente urbana e turística que caracteriza a envolvente da Rocha, a paisagem
natural parece ainda sobrepor-se, tanto pela imponência como pela beleza.

925 513 331

Luis Gomes

lg.peraproperties@gmail.com

E info.peraproperties@gmail.com
Praia da Rocha:Avenida das Comunidades Lusíadas, Edf Torre da Rocha II, loja 3 - Praia da
Rocha Alvor:Rua D. Sancho I, nº 10 - AlvorPortimão Centro:Praça da República 22Stand de
Vendas:Centro Comercial Continente (V6) de Portimão - Stand R/C
POWERED BY casafaricrm.com

