
T3 VILLA TRIPLEX
CASCAIS CENTER

130m2 com jacuzzi no terraço, fantasticamente remodelada em 2021, no
Centro Histórico de Cascais

Rafaella Galardo
916 267 429
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Smart In - Av. Sabóia, 2765-581 Estoril

130m2 with jacuzzi on the terrace, fantastically refurbished
in 2021, at the Historic Center of Cascais
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Villa with three bedrooms, private terrace, open
plan kitchen, 130m2 with thermal and acoustic
insulation on the walls, hot and cold air
conditioning, underfloor heating and was
completely remodeled this year. There are 3
floors of comfort and convenience.characterize
this typical Portuguese house.

Moradia de três quartos, terraço privativo,
cozinha em open space, de 130m2 conta com
isolamento térmico e acústico nas paredes, ar
condicionado quente e frio, piso radiante e foi
totalmente remodelada este ano. São 3 pisos de
conforto e comodidade.caracterizam essa típica
moradia portuguesa.

Sky Spirit Lda. AMI 17061. Cada agência é jurídica e financeiramente independente.
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TO LIVE A DAY OR YOUR WHOLE LIFE
CASCAIS

CULTURE

QUALITY OF LIFE

Localizada a poucos minutos de Lisboa, Cascais
atrai moradores pelas praias e o clima ameno.
Morar em Portugal é adotar um estilo com um
ritmo mais tranquilo e qualidade de vida
elevada. Cascais não é diferente, a cidade tem
tudo isso e um pouco mais.

Desde sempre ligada a alguns dos grandes marcos da
história de Portugal, graças à proximidade de Lisboa e
ao ponto estratégico que ocupa no mapa, a Ocidente.
Escolhida como zona de veraneio no século XIX, foi
desde sempre uma vila de grande interesse histórico,
fruto da herança cultural de quem aqui viveu.

A cozinha cascaense é uma ótima amostra
do melhor que se faz no país. Do peixe ao
marisco, da simplicidade das técnicas à
criatividade dos chefs, não lhe falta nada.

GASTRONOMY

The Cascais cuisine is a great sample of
the best that is made in the country. From
fish to seafood, from the simplicity of the
techniques to the creativity of the chefs.

It has always been linked to some of the major
landmarks in the history of Portugal, thanks to the
proximity of Lisbon and the strategic point it occupies
on the map, the West. Chosen as a summer resort in
the 19th century, it has always been a town of great
historical interest, the result of the cultural heritage of
those who lived here. 

GASTRONOMIA

CULTURA

QUALIDADE DE VIDA
Located just minutes from Lisbon, Cascais
attracts residents for its beaches and mild
climate. Living in Portugal means adopting a
style with a calmer pace and a high quality of
life. Cascais is no different, the city has it all
and a little more.

Sky Spirit Lda. AMI 17061. Cada agência é jurídica e financeiramente independente.



A casa fica em pleno centro histórico de
Cascais, numa rua sossegada, com o Largo
Visconde da Luz (Passeio Luís Pinto Coelho) no
final da estrada. Encontra-se a 150 metros do
mar (Baía de Cascais), da estação de comboios,
do centro comercial (Cascais Vila) e de uma
vasta seleção de restaurantes. A Marina de
Cascais fica a apenas 250 metros de distância,
bem como o Parque Marechal Carmona, Ribeira
das Vinhas e muitos outros espaços abertos.

Lisboa fica a 25 minutos de carro à beira-mar,
com vistas de tirar o fôlego. Ou você pode
pegar o comboio, sentar e desfrutar das
mesmas vistas.

LOCATION
THE HOUSE IS LOCATED AT THE HISTORIC CENTER OF CASCAIS, AND A 25

MINUTES FROM  LISBON

Rafaella Galardo
916 267 429

Sky Spirit Lda. AMI 17061. Cada agência é jurídica e financeiramente independente.

The house is located in the historic center of
Cascais, in a quiet street, with Largo Visconde
da Luz (Passeio Luís Pinto Coelho) at the end
of the road. It is located 150 meters from the
sea (Baía de Cascais), the train stations, the
shopping center (Cascais Vila) and a wide
selection of restaurants. Cascais Marina is just
250 meters away, as are Marechal Carmona
Park, Ribeira das Vinhas and many other open
spaces.

Lisbon is a 25-minute drive by the sea, with
breathtaking views. Or you can take the train,
sit back and enjoy the views.
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https://www.facebook.com/RafaellaGalardo
https://www.instagram.com/rafaellagalardo/
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