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Santo António - Loja / comércio

50

Garagem

3 699 € / Mês
(EUR €)

Área (m²)

Escritórios - Spaces Marquês de Pombal
Existem edifícios de escritório que alegam ter uma localização central e existe o Spaces Marquês de
Pombal.
No ponto mais central da cidade das sete colinas, estará sempre no topo da vibrante capital
portuguesa neste complexo comercial de nove andares. Com os seus escritórios, salas de reuniões
e áreas de coworking, o espaço adapta-se para aquilo que funcionar melhor para si. Terá tudo o que
precisa sob o mesmo teto: local com acesso permanente, estacionamento dedicado, duches nas
instalações e café gourmet para almoçar.
Existem espaços verdes fantásticos no exterior, com o enorme Parque Eduardo VII no lado oposto
do edifício.
Ao lado deste, a estação do Marquês de Pombal permite-lhe ir para qualquer ponto da cidade de
autocarro ou metro. Existem no local algumas atrações culturais. A Casa-Museu Medeiros e Almeida
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e a Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva são ambas histórias intrigantes da arte e da cultura que
existem em Lisboa há centenas de anos. Voltando ao centro de negócios, encontrará um espaço
moderno, cheio de luz e varandas nos pisos superiores. As áreas públicas também dispõem de
assentos confortáveis, televisão por satélite e excelentes oportunidades para conhecer profissionais
da área. Além disso, existe Wi-Fi de alta velocidade em todo o edifício, por isso, independentemente
do local onde se encontrar neste espaço de coworking bem equipado, estará ao seu mais alto nível
de produtividade.
Venha trabalhar nesta magnífica cidade!
Reserve já o seu escritório de sonho!
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