
Lagos – Good location  & brand new – quality
2 bedroom and 2 bathroom apartment, close to all the amenities, 

city center, Marina and beaches – Up to 100% financing!

Quality apartment in great 
location, close to all the amenities 
and the city center. 2 bedrooms, 2 
bathrooms, equipped kitchen and 

parking. Pre-installation of air-
conditioning and central vaccum. 
Electric shutters and solar panels. 

The last apartments available!

Refª  A237LG                        Preço/Price: € 135.000,00

Apartamento de qualidade em 
excelente localização, perto de todos 
os serviços e do centro da cidade.
2 quartos, 2 casas de banho, cozinha 
equipada e parqueamento. Pré-
instalação de ar-condicionado e 
aspiração central.
Últimos apartamentos disponíveis!
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Habitation area: 
93,68m²+17,28m²

This apartment is located in a central area of 
Lagos, close to many amenities and shops, and 
also the Marina, city center and beach.

Due to its location, it’s ideal for people who 
want to be close to everything and leave the 
car in the garage!

It’s on  the ground floor, and there is private 
parking in the garage.

The apartment has pre-installation for air 
conditioning and central vacuum, and also 
solar panels and electric shutters.

The front door opens to the ENTRANCE HALL. 
LOUNGE/DINING ROOM. To the left, there is 
the KITCHEN – fitted and equipped. Going 
down the HALLWAY, there is 

BEDROOM 1 – with built-in wardrobes. 
BATHROOM 1 – with complete sanitary set 
and bathtub. 

BEDROOM 2 – with built-in wardrobes and 
PRIVATE BATHROOM 2 – with shower.

This a good opportunity to purchase an 
apartment to live, for holidays or to rent.

Last apartments available – do not miss this 
opportunity!

Área de habitação:
B                        93,68m2+17,28m²

Este apartamento fica localizado numa zona 
central de Lagos, perto de muitos serviços e 

comércio, e também da Marina de Lagos, do 
centro da cidade e da praia.

Devido à sua localização, é ideal para 
pessoas que querem estar perto de tudo e 

deixar o carro na garagem!

Situa-se no rés-do-chão, e tem 
parqueamento na garagem.

O apartamento tem pré-instalação de ar-
condicionado e aspiração central, e também

painéis solares e estores eléctricos.

A porta da frente abre para o HALL DE 
ENTRADA. SALA DE ESTAR/JANTAR. À 

esquerda, está a COZINHA – equipada. 
Seguindo pelo CORREDOR, temos o 

QUARTO 1 – com roupeiros embutidos. 
CASA DE BANHO 1 – com conjunto sanitário 

completo e banheira. QUARTO 2 – com 
roupeiros embutidos e CASA DE BANHO 

PRIVADA 2 – com chuveiro.

Esta é uma boa oportunidade de adquirir 
um apartamento para viver, para férias ou 

para rentabilizar.

Últimos apartamentos disponíveis – não 
perca esta oportunidade!
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