CABO VERDE – Ilha do SAL

- Santa Maria
http://www.bmimobilis.com/esterior/mais.htm#caboverde

*Valores em Euro Veja o câmbio em USD ou R$
EDIFÌCIO SOLEADO ,
Edíficio de 14 apartamentos, Praia A. Sousa 250mt do mar em 3 linha
PT – apartamento de um quarto com jardim e vaga carro, mobiliado
€. 42.000
Pronta entrega
EDIFÌCIO BLU OCEAN
Edifício com 10 apartamentos, frente mar, Praia A. Souza, todos apartamentos com vista mar
PT.
Apartamento tipo A com dois quartos , jardim privado e vaga carro, de mq. 80,
não mobiliado
€. 69.000
Apartamento C com dois quartos , frente mar, jardim privado e vaga carro,
de mq. 80, mobiliado
€.135.000
PP.
Apartamento H dois quartos, varanda vista mar, 90 mq
€.135.000
Apartamento E dois quartos, varanda vista mar, 65 mq
€. 75.000
Tudo pronta entrega
EDIFÌCIO BLU MARLING
Edíficio com 16 apartamentos no centro de Santa Maria a 350 mt do mar
PT. 1 apartamento de um quarto, mobiliado, mobiliado. mq. 42
€. 45.000
PP. 1 apartamento dois quartos dois banheiros mq. 73.50
€. 78.000
1 apartamento dois quartos dois banheiros mobiliado mq. 73.50
€. 84.000
PS. 1 apartamento dois quartos dois banheiros mq. 73.50
€. 78.000
Tudo pronta Comsegna
EDIFÌCIO VISTA DO MAR
Edíficio com 12 apartamentos, Praia A. Sousa, vista mar 250mt do mar
Apartamento A com dois quartos mq.60+ varanda mq.10+ jardim mq. 114 com vaga carro
e piscina privada mq.15
€. 110.000
PP. Apartamento com dois quartos, ,com varanda vista mar
€. 85.000
Tudo pronta entrega
EDIFÌCIO CA’ROSADA
Edíficio di 14 apartamentos com duas escalas, no centro de santa Maria a 350mt do mar
PP. L.27 apartamento mobiliado , com grande sala de estar, dois quartos, dosi banheiros,
varanda €.85.000
PS. L.27(cobertura) com sala de estar, cozinha, dois quartos, dois banheiros e duas varandas,
mobiliado, .mq.103 +41mq. varandai+9,5mq.p.c
€. 115.000
PS. L.28(cobertura) apartamento de um quartos mobiliado com vista mar
€.50.000
Tudo pronta entrega
EDIFÌCIO MAR AZUL
Edíficio di 14 apartamentos, Praia A. Sousa 250mt do mar em 3 linha
PP. apartamento com sala de estar, quarto, banheiro, varanda viosta mar, mobiliado e
complet, €. 65.000 ( ultima unidade em promoção por € 55.000)
Para fotos e maior informações caboverde@bmimobilis.com

