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O design funde se com a natureza
APARTAMENTOS

Com um design contemporâneo, os apartamentos do Belas Clube de Campo, foram 
pensados para usufruir de todo o conforto e tirar o máximo partido da natureza 
envolvente. Com diferentes tipologias, tem disponíveis apartamentos totalmente 
concluídos e em construção.

Apartamentos 100% concluídos e em construção
Tipologias T0 a T5
Amplas áreas,  varandas e jardins
Garagem e arrecadação
Comércio e Serviços



Disponíveis na tipologia T4, as townhouses são ideais para as famílias que procuram 
espaço e contacto com a natureza. Com amplas áreas e excelentes acabamentos, 
possuem um pátio interior, jardim e piscina privativa.

Design contemporâneo
Tipologias T4
Amplas áreas,  varandas
Pátio interior
Jardim e piscina privativa

O espaco ideal para a sua familia

TOWNHOUSES



Nos magníficos lotes de terreno do Belas Clube de Campo, é possível construir a casa 
dos seus sonhos, à medida de cada família. Pode optar por um arquiteto à escolha, ou 
por um projeto preliminar já desenvolvido.

Vistas deslumbrantes a partir  de todos os lotes de terreno
Lotes para construção de moradias à medida de cada família
Áreas a partir  dos 600 m2 até 1600 m2
Projetos de arquitetura preliminares disponíveis

Construa a casa dos seus sonhos
LOTES PREMIUM



 +351 219 626 616     casadevendas@planbelas.pt

Rodeado de natureza e espaços verdes,  a poucos minutos do centro de 
Lisboa,  de Cascais e de Sintra,  encontra a qualidade de vida que procura.

belasclubedecampo.ptBelas Clube de Campo @belasclubedecampo
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