
Ligue-se a uma nova vida  



Duas faces, uma 
excelência única

The Link é um empreendimento 
composto por dois edifícios onde a 
nota dominante é a excelência. 
Procurámos juntar aqui o design mais 
moderno, os materiais de melhor 
qualidade e uma arquitetura que 
transforma cada apartamento no 
elemento que faltava à sua vida para a 
tornar perfeita.
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O elo que o liga 
ao que necessita

No The Link estará perto do que 
realmente importa. A curta distância, 
situam-se as principais vias de acesso à 
cidade de Lisboa e poderá ainda 
encontrar escolas, um hospital, 
inúmeros espaços de comércio, 
serviços e lazer, incluindo diversos 
campos de golfe. 

A sua localização próxima do centro da 
vila de Cascais torna o The Link no sítio 
onde se combinam as vantagens da 
proximidade de um grande centro com 
a pacatez de viver num sítio ímpar.



A ligação a um novo 
estilo de vida

No The Link viverá numa das principais 
vias de acesso à vila de Cascais, onde a 
tranquilidade que necessita se junta a 
um ambiente pleno de dinamismo.

Aqui, com o mar à vista, poderá abraçar 
a contemporaneidade de um 
condomínio onde se juntam a 
excelência do design com o prazer de 
viver.



Para que viva ainda mais tranquilamente, cada edifício funciona como um 
condomínio privado, oferecendo-lhe a possibilidade de desfrutar de espaços 

exteriores que darão ainda mais cor à sua vida.



Um design excecional 
para uma vida marcada 
pelo espaço

Nenhum pormenor foi deixado ao 
acaso neste condomínio. Escolhemos 
para si os materiais de melhor 
qualidade, para dar à sua casa o 
conforto sublime que só os melhores 
empreendimentos possuem.

Num dos edifícios do The Link terá 
inclusive a possibilidade de desfrutar da 
piscina exterior.



Interiores de excelência, para que viva uma verdadeira ligação com a sua casa.



Uma fusão entre 
qualidade e estilo

No The Link oferecemos-lhe a simbiose 
perfeita entre forma e função.

Trabalhámos toda a arquitetura para 
que a sua casa seja banhada pela luz 
que entra pelas janelas de dimensão 
superior e o enquadramento com vistas 
desafogadas é o elemento que agrega 
todo o ambiente.



Toda a elegância que a sua vida merece no espaço com que sempre sonhou.



Ligue-se a nós

The Link: aqui se junta o requinte e a 
tranquilidade para uma vida vivida 
em pleno.   



214 819 100 / 214 819 113
info@the-link.pt

Ambas as empresas são parte integrante do Grupo Santo 

Promoção Comercialização 

AMI7509

www.the-link.pt

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.


