
Cortesia de AMSI Costa Rica

Garagem/estacionamento

coberto

Estacionamento Floresta ou bosque

Árvores frutíferas Rua sem saída

Quadra de esporte Paisagismo Edifício ecológico

Terreno elevado Bicicletário Vagas para visitantes

Multi-lojas Cozinha americana Pé-direito alto

Lareira(s) Porão Campos

Estufa Beira mar Localização tranquila

Poço Vigas aparentes Spa

Estacionamento Conexão com a internet Clarabóia(s)

Pista de aterragem Boa localização Terraço

Tv a cabo

Preço: $ 400,000 
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OSPI000

AMERICAN MARKETING SYSTEMS INCORPORATED IN PARTNERSHIP WITH OSCAR ROBLES PROUDLY
INTRODUCING TUCURRIQUE LODGE. Super nice lodge is located on the Duan hill. With a superb view of the
valley, the mountains and the volcanoes of the Cordillera Central, this lodging has 7 rooms, with 5 bathrooms,
jacuzzi, swimming pool, gazebo, own water, steam bath, 5 gray work rooms, green areas, panoramic views,
garage, electricity, internet, and is ideal for tourism development. De�nally you have to see it to adore it.
Contact us and come to live the Pura Vida lifestyle. AMERICAN MARKETING SYSTEMS INCORPORATED Oscar
Robles orobles@amsiemail.com 011-506-60860303 Gustavo Lopez glopez@amsiemail.com 011-415-312-
5017 https://www.amsires.com

Infraestrutura Corredor de Bienes Raìces
Tucurrique, Cartago, Jiménez, 30402

https://pt.proxioshowcase.com/tucurrique

Idiomas que entendo

Espanhol Inglês
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Tucurrique
Tucurrique, Cartago, Jiménez, 30402

https://pt.proxioshowcase.com/tucurrique


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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