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Canidelo - Apartamento

2
Quartos

3
Casas de banho

96

Garagem

400 000 €
(EUR €)

Área (m²)

T2 na 1ª linha na praia do Canidelo
Este apartamento T2 na 1ª linha na praia do Canidelo está integrado num edificio com um design
único e acabamentos de grande qualidade, dispõe de cozinha equipada, garagem, varanda.
Considerada a zona com as melhores praias no Norte, proporciona paisagens paradisíacas
emolduradas por praias límpidas de um lado e pelo Rio Douro do outro.
No meio de todo esse espetáculo natural encontra-se o Uno Al Mar.
Uno Al Mar oferece a si e à sua família não apenas uma localização privilegiada, mas um espaço de
viver que alimenta a alma, o corpo e o intelecto com vivências disponíveis todos os dias.
Isso traduz-se numa gama de serviços de alta qualidade, planeados para interagir com as áreas de
viver e de lazer.
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Falamos, por exemplo, no lazer voltado para os seus passeios à beira-mar, e para isso basta abrir a
porta de casa para viver essa magnifica experiência.
O edificio UNO AL MAR é natureza, é a brisa que nos traz o cheiro do mar, a qualidade de vida que
nos proporciona aliando a proximidade de todos os serviços à qualidade e rigor construtivo e
pormenores de acabamentos.
Viver no Uno Al Mar é poder viver uma sensação única de bem-estar e tranquilidade.
Há algo único, inexplicável…
Aguarda por si para se tornar perfeito.
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