




PENSADO PARA CORAÇÕES JOVENS

Na arte, existe um momento de inspiração 
criativa que determinará muito do que 
viremos a ter e a proporcionar.

Por vezes, esse raro momento chega durante 
o pensamento concetual de um produto 
imobiliário.

É aí que sabemos que irá nascer algo de 
muito especial. Algo que não está em linha 
com tudo o resto. Algo que está off.

Neste caso, off e pensado para corações 
jovens. 

ENTRADA PRINCIPAL & PISCINA



OFF E ON
Em Off Liberdade a vida terá um ritmo muito 
especial. 
O ritmo da continuidade do espaço.

Aqui, todos os apartamentos permitir-lhe-ão 
estar dentro e fora. Da sua sala ao seu pátio, 
varanda ou deck da piscina vai só um passo.

Na zona mais central de Lisboa, pode estar 
off ou on, sempre que entender. E sem ter 
que sair de casa.  

APARTAMENTO DUPLEX & PÁTIO 



EM LIBERDADE
Estar a 85 metros da Avenida da Liberdade e 
a 130 metros da Estação de Metro da 
Avenida. Esta é a proposta Off Liberdade.

Ter o seu apartamento numa Lisboa mais 
tranquila e recatada e ter a nobre vizinhança 
da mais extraordinária e cosmopolita artéria 
de Portugal. Sem esquecer que a principal 
rede de transportes da cidade fica a um 
minuto de sua casa.

Aqui sentirá a comodidade de ter tudo mais 
perto. Mesmo estando em off. 
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FACHADA PRINCIPAL



QUINZE. TODOS ESPECIAIS.

No Off Liberdade temos ao seu dispor 15 
exclusivas oportunidades para que se possa 
cruzar com um modo de vida especial.

Com tipologias T0 a T1 Duplex marcadas por 
uma notória funcionalidade, os nossos 15 
apartamentos têm áreas entre os 34 e os 89 
metros quadrados, com espaços exteriores 
que vão dos 3 aos 19 metros quadrados.

Numa cidade onde o Sol lhe fará companhia 
cerca de 300 dias por ano, nada melhor que 
uma vida off & on.

                  SALA & VARANDA 



OFF 1 E OFF 2
Pelas suas caraterísticas específicas e pela sua 
localização estratégica, Off Liberdade faz um 
duplo convite ao mercado nacional e 
internacional.   

Aqui, situado numa das mais vibrantes capitais 
europeias, terá um apartamento onde viver é 
uma experiência a todos os títulos especial.

No entanto, se quer investir com sólidas 
garantias de rentabilidade numa área de 
grande centralidade, é aqui que deverá ficar. 
Ficar off.

APARTAMENTO DUPLEX



INTELIGÊNCIA E AMBIÊNCIA
Ao ser pensado para corações jovens, o Off 
Liberdade ficou destinado a misturar com 
sucesso a emoção e a funcionalidade.

A Level Constellation empenhou-se 
especialmente numa gestão de espaço em 
que cada um dos seus passos fosse o mais 
instintivo e numa definição de soluções em 
que cada uma das suas necessidades fosse o 
mais facilmente cumprida.   

Tudo isto envolvido na singular ambiência de 
Off Liberdade.

               SALA & PÁTIO 



OFF AO NATURAL
Em Off Liberdade os elementos naturais 
desempenham um papel fundamental na 
criação da ambiência.

Do seu apartamento simplex ou duplex verá 
estabelecer-se uma forte intimidade com o 
elemento água (que corre livremente no piso 
térreo, convidando ao relax) e com a 
vegetação (cuja presença abundante surge 
diante dos seus olhos no pátio interior).

Como se fosse um pequeno oásis privado no 
centro da cidade, Off Liberdade traz a 
Natureza para dentro de sua vida. 

                      VARANDAS & PISCINA

CASA DE BANHO



A VIDA EM CONTINUIDADE
Na mesma lógica de continuidade que 
encontramos entre os espaços interiores e os 
espaços exteriores dentro de Off Liberdade, 
também o empreendimento permite que esta 
continuidade conquiste a cidade.

Das suas janelas ou das suas varandas, a 
influência da vegetação continua a imperar, 
seja através da verdejante panorâmica do 
Jardim Botânico ou dos abundantes arvoredos 
e arbustos da Avenida da Liberdade.

Dentro de quatro paredes, nas áreas 
descobertas ou já na própria cidade, Off 
Liberdade continua um estímulo para os 
corações jovens.

                  SALA & VARANDA 



Park Avenue (Lisboa)

Ouro Grand (Lisboa) Off Liberdade (Lisboa )



www.levelconstellation.pt
www.offliberdade.pt

Tel: (+351) 910 820 250
Tel: (+351) 213 530 287

A informação que consta nesta brochura é meramente indicativa e não tem caráter contratual. Poderá, por motivos técnicos, comerciais ou legais, ser sujeita a alterações sem aviso prévio.


