
Cortesia de AMSI Costa Rica

Garagem/estacionamento

coberto

Ar condicionado Estacionamento

Guarita de segurança Floresta ou bosque

Árvores frutíferas Rua sem saída Casa de hóspede

Paisagismo Edifício ecológico Bicicletário

Vagas para visitantes Teto rebaixado Hidromassagem

Garagem Cozinha americana Casa térrea

Sala de mídia Vestiário de funcionários Lareira(s)

Entrada independente Campos Estufa

Localização tranquila Vigas aparentes Estacionamento

Equestre Cobertura Conexão com a internet

Clarabóia(s) Pista de aterragem Boa localização

Terraço Tv a cabo

Preço: $ 750,000 

NÚMERO DE
DORMITÓRIOS

4

 

NÚMERO DE
BANHEIROS

3

 

NA SQ FT.
ÁREA

13.293

 

NA SQ FT.
LOTE

94.938

 

REFERÊNCIA
NÚMERO

OSGALCH0000

AMERICAN MARKETING SYSTEMS INCORPORATED IN PARTNERSHIP WITH OSCAR ROBLES PROUDLY
INTRODUCING CONCEPCION HOUSE The land has 4 buildings, namely: One (1) house with a main room, 15
years old, with an approximate area of 3,982.65 ft2; in excellent �nished conditions, which can be classi�ed
as medium-high class. Housing on one (1) level and with four bedrooms, 3 bathrooms, living room, dining
room, kitchen, of�ce, attic and garage for 3 cars. One (1) warehouse type construction, of approximately
753,474 ft2, usable as a garage about 75 ft from the house. One (1) open Rancho Rustico construction, for
family activities with its own bathroom, of approximately 592,015 ft2; about 82 ft from the house with access
by rustic steps. It also has a space called "kennel" for 3 animals of 775 ft2 approximately 131 ft from the
house. AMERICAN MARKETING SYSTEMS INCORPORATED Oscar Robles orobles@amsiemail.com 011-506-
60860303 Gustavo López glopez@amsiemail.com 011-415-312-5017 https://www.amsires.com

Infraestrutura

Corredor de Bienes Raìces
Concepción, Heredia, San Rafael, 40505

https://pt.proxioshowcase.com/concepcion

Idiomas que entendo

Espanhol Inglês
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Cortesia de AMSI Costa Rica

Posso te ajudar sobre:
Casas em Pré
construção

Imóveis de Luxo

Imóvel no Litoral Moradia
Compradores
internacionais

Condomínios de muitos
andares

Administração do
Projeto

Imóvel Comercial

Imóvel de Investimento Imóveis para
aposentadoria

Características do
centro da cidade

Nova Construção

Imóveis Novos Novos Projetos
Resort & imóveis de
temporada

 https://www.facebook.com/AMSICostaRica
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