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Preço: $ 98,500 

NÚMERO DE

DORMITÓRIOS

1

 

NÚMERO DE

BANHEIROS

1

 

REFERÊNCIA

NÚMERO

A11008425

 

IDADE DO

PROJETO:

ANO DE
CONSTRUÇÃO

2021
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Ar condicionado Pátio

Guarita de segurança Árvores frutíferas

Quadra de esporte Fitness center

Sistema de seguridad Permitido animais de estimação

Beira mar Salão

Spa Tennis

Tv a cabo

Infraestrutura
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Idiomas que entendo

Inglês Espanhol

Posso te ajudar sobre:

Características
do centro da
cidade

Imóvel
Comercial

Condomínios
de muitos
andares

Compradores
internacionais

Casas em
Pré
construção

Imóvel de
Investimento

Arrendamento Terrenos
vagos

Imóveis de
Luxo

Multi-
gerações

Novas
comunidades

Nova
Construção

Novos
Projetos

Imóvel no
Litoral

Administração
do Projeto

Residential, Commercial, Luxury properties and Business Brokerage

Uvero Uvero Alto 16, 01A, FL

https://pt.proxioshowcase.com/uvero-uvero-alto-16-01a

Looking for an experienced entrepreneur, real estate professional that can �nd you the right
properties? Look no further I have over 20 years of business & real estate experience. I have
assisted my clients in the purchase of commercial properties, businesses & executive homes as well
as vacation homes in the area of Miami Fl USA & Punta Cana Dominican Republic. Why hire an
inexperienced agent that is going through a learning process with you? I have assisted my clients in
complex deals, commercial land purchases and large complex projects. Give me a call and take the
worry out of your real estate deals and enjoy the convenience of working with an experienced
professional realtor with the knowledge and network that will get the deal done.

https://www.facebook.com/ErikaBonillaRealtor

http://www.linkedin.com/pub/erika-bonilla-realtor/86/3ab/681

Cortesia de Erika Bonilla
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As informações constantes deste Website são fornecidas por pro�ssionais ou promotores do sector imobiliário e/ou os respetivos representantes. Os preços, os detalhes e a disponibilidades podem sofrer alterações;
veri�que qualquer informação junto de um pro�ssional ou promotor do sector imobiliário. A Proxio não é responsável por quaisquer erros ou omissões. Esta não é uma proposta de venda.
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