COMÉRCIO

Zona Centro
Retail Park Leiria

Zona Norte
Retail Park Penafiel

PARA VENDA

RETAIL PARK LEIRIA
5.832 m2 de Área
Leiria

RETAIL PARK LEIRIA
•

O imóvel corresponde a um retail park denominado de City
Park composto de edifícios de 2 pisos, sendo a cave para
estacionamento e r/c para comércio, localizado em Leiria.

•

O City park é composto por 6 lojas e possui 10.500 m² de
terreno e 9.679 m² de área bruta privativa total.

•

Encontra-se localizado no centro de Leiria numa zona mista
residencial e comercial, observando-se outros stand-alone/
unidades de retalho na rua envolvente.
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PREÇO SOB CONSULTA

PARA VENDA

RETAIL PARK LEIRIA
❖ O imóvel localiza-se na UF de Marrazes e Barosa, na cidade de
Leiria. Leiria é capital do distrito de Leiria, situa-se na província da
Beira Litoral, região do Centro (Região das Beiras) e sub-região do
Pinhal Litoral, e possui no seu perímetro urbano cerca de 63.000
habitantes.
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Pingo Doce Leiria

2

Aldi

Nenhuma garantia ou representação, expressa ou implícita, é feita para a exatidão das informações aqui contidas, e a mesma é sujeita a erros ou omissões, alteração de valores ou outras condições, retirada sem aviso prévio e quaisquer condições especiais de listagem impostas pelo nosso
cliente.
Este documento é fornecido apenas como um guia geral da propriedade. Não é, e não deve, considerado como qualquer oferta ou contrato. Em caso de inconsistência entre este documento e as condições de venda, estes últimos prevalecerão. Nada neste documento deve ser considerado
como uma declaração de que a propriedade está em boas condições ou que quaisquer serviços ou instalações estão em funcionamento.

As fotografias aqui demonstradas são propriedade dos seus respetivos proprietários e o uso dessas imagens sem o consentimento do proprietário expresso por escrito é proibido.
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PARA VENDA

RETAIL PARK PENAFIEL
5.832 m2 de Área
Penafiel

RETAIL PARK PENAFIEL
•

Retail Park com 5.832 m2 de área, com 7 fracções para
comércio.

•

Com 260 lugares de estacionamento.

Planta Piso Térreo
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PREÇO SOB CONSULTA

PARA VENDA

RETAIL PARK PENAFIEL
❖ Localizada numa área de retalho consolidada, inserida numa área
com 219.595 habitantes, num raio de 20 minutos de carro.
❖ Grande variedade de marcas de retalho presentes na zona e com
grande procura para este imóvel.
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Pingo Doce Penafiel
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McDonald’s Penafiel

Nenhuma garantia ou representação, expressa ou implícita, é feita para a exatidão das informações aqui contidas, e a mesma é sujeita a erros ou omissões, alteração de valores ou outras condições, retirada sem aviso prévio e quaisquer condições especiais de listagem impostas pelo nosso
cliente.
Este documento é fornecido apenas como um guia geral da propriedade. Não é, e não deve, considerado como qualquer oferta ou contrato. Em caso de inconsistência entre este documento e as condições de venda, estes últimos prevalecerão. Nada neste documento deve ser considerado
como uma declaração de que a propriedade está em boas condições ou que quaisquer serviços ou instalações estão em funcionamento.

As fotografias aqui demonstradas são propriedade dos seus respetivos proprietários e o uso dessas imagens sem o consentimento do proprietário expresso por escrito é proibido.
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