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Propriedade para venda com condições especiais de 
FINANCIAMENTO até 100% e SPREAD de 1,5%

Propriedade para venda com condições especiais de 
FINANCIAMENTO até 100%

Property for sale with special financing conditions

Up to 100% FINANCING



Construction area: 632,40 m²
Plot area: 4.823,00 m²

Stunning 5 bedroom and 6 bathroom Arabic style 
villa with lift , located in a luxury villas urbanization 
in the exclusive area of Funchal, on a hill enjoying 
gorgeous panoramic views over the city of Lagos 
and the ocean. With swimming pool and mature 
gardens in large plot.

The entrance to the property is made by an electric 
gate leading us  into a long “calçada” driveway
To go in the house, there is a large and wide wood 
door taking us to the 
ENTRANCE HALL – very bright duo to the skylight on 
the roof.
Going down we have
BASEMENT – massive, very spacious with several 
divisions including the TECHNICON ROOM and
GARAGE – huge with electric gate.
On the ground floor we find 
BEDROOM 1 and BEDROOM 2 – both very spacious 
and bright with PRIVATE BATHROOMS each one. On 
the right we find BEDROOM 3, BEDROOM 4 and 
BEDROOM 5 - very spacious with large wardrobes and 
PRIVATE BATHROOMS.
Upstairs to the 1st floor we find 
LIVING ROOM/DINNING ROOM – massive, very 
spacious and bright with large divisions,  large sliding 
doors windows to let in sunlight and in open plan with 
KITCHEN – spacious in island format and with large 
sliding doors windows sharing two 
BALCONIES – huge with beautiful panoramic views 
over the sea and countryside.
In the same level there is also a BATHROOM 1.

Outside, we have SWIMMING POOL and JACUZZI, 
around the property  we find  a mature garden with 
palm trees. This property has an incredible electronic 
system and a construction designed for the comfort
and well being at home!

This is a opportunity to purchase a property in a 
secure and private place with 
SPECIAL FINANCING  CONDITIONS.

The spread is variable and negotiable, but always 
below normal practiced.

Área construção: 632,40 m²
Área do lote: 4.823,00 m²

Incrível moradia em estilo Árabe de 
5 quartos e 6 casas de banho com elevador, 

localizada numa urbanização de moradias de luxo 
na exclusiva zona do Funchal, numa colina, 

gozando de maravilhosas vistas panorâmicas sobre 
a cidade de Lagos e o mar. Com piscina e grande 

jardim em enorme lote de terreno.

A entrada para a propriedade é feita através de um 
portão eletrónico, levando nos para um longo 

caminho de calçada. Para entrar dentro da casa, 
existe uma grande e larga porta de madeira que nos 

permite aceder ao HALL DE ENTRADA – muito 
luminoso, devido a claraboia que existe no topo.

Descendo, temos a CAVE – enorme, muito espaçosa 
com imensas divisões incluindo a CASA DAS 

MAQUINAS e a GARAGEM – ampla com portão 
elétrico. No R/C encontramos

QUARTO 1 e QUARTO  2  muito espaçosos e 
luminosos com CASAS DE BANHO PRIVADAS. A 

direita encontramos QUARTO 3, QUARTO 4, 
QUARTO 5- todos muito espaçosos com grandes 

roupeiros e com CASAS DE BANHO PRIVADAS . 
Subindo para o 1º andar encontramos 

SALA DE ESTAR/ SALA DE JANTAR – ampla e de 
grande dimensão com grandes divisões e grandes 

janelas de correr, que deixam entrar muita luz e em 
plano aberto com a COZINHA – espaçosa com 

formato de ilha e com janelas de correr, partilhando 
duas VARANDAS – grandes, com fantásticas vistas 

panorâmicas sobre o mar, campo e a 
cidade de Lagos.

No mesmo andar existe também uma 
CASA DE BANHO 1.

No exterior, temos a PISCINA, e JACUZZI. À volta da 
propriedade encontramos um grande jardim com 

palmeiras. Esta propriedade tem um incrível 
sistema eletrónico e uma construção pensada ao 

pormenor para o conforto e o bem estar dentro de 
casa! 

Esta é uma oportunidade única de comprar uma 
propriedade numa zona calma e segura com 

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE FINANCIAMENTO.

O spread e variável e negociável mas sempre 
abaixo do normal praticado  
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