
Silcoge Promoção Imobiliária

Com uma solidez assente em mais de 70 anos de experiência no mercado imobiliário, o Grupo SIL tem no seu ADN a
transparência e a qualidade, o conhecimento e profunda compreensão do mercado.

As 10.000 unidades residenciais e mais de 200.000 m² de escritórios e outras áreas de serviços desenvolvidos na área
da Grande Lisboa, são bem representativos do dinamismo e capacidades técnicas nas áreas de promoção,
investimento e nas áreas de consultoria e mediação.

Contactos

Morada: Av. Fontes Pereira de Melo 6 - 5º
1050-121 Lisboa
PORTUGAL
Email: info@sil.pt
Telefone: +351 210 124 500
Site: http://www.sil.pt/

Herdade Monteverde

Descrição
A Herdade Monteverde é um Aldeamento Turístico inserido numa
propriedade privada, a apenas 15 kms de Lisboa e a 8 kms do
Oceano Atlântico. Esta localização privilegiada permite uma
conjugação única: um ambiente tranquilo e perto da praia.

Na Herdade Monteverde, arquitetura e privacidade convivem lado
a lado com a natureza e o conforto. Numa propriedade com mais
de 100 hectares de pinhal e golfe, os exteriores em conjunto com
os interiores respiram um cenário perfeito: todos as divisões
foram pensadas para oferecer uma experiência de tranquilidade
e de espaço, contemplando todo o verde envolvente.

Num espaço com segurança 24 horas por dia e de acesso
controlado, as áreas residenciais da Herdade Monteverde são
compostas por 86 moradias isoladas e 71 moradias em banda.
Localizadas em lotes arborizados privados, especialmente
projetadas para uma vida quotidiana de convívio, estas
residências familiares privadas oferecem 4 quartos com vista
para o golfe e pinhal.

Respeitando a natureza e após a experiência de promoção e
gestão da Herdade da Aroeira foram incorporados na Herdade de
Monteverde, melhoramentos que elevam o empreendimento de
Monteverde a um nível superior em muitas questões por
exemplo: menos densidade de construção; mais espaços verdes;
jardins comuns; parque para crianças; campos de jogos (tenis,
paddle, squash); gestão turística; health & fitness club; 2 piscinas
exteriores e 1 interior, zona de apoio comercial e um campo de
golfe de 18 buracos; construção e arquitetura harmoniosa.

Um Lugar Único | 100 Hectares de Natureza a 15kms de
Lisboa

www.monteverde.pt

GPS:     38º 35' 36'' N   9º 6' 29'' W
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