
Lagos – Old Town– Inside the city wall is located this 
fantastic and spacious apartment full of potential, ready to be 
renovated! Make a good investment – Unmissable opportunity

Located in the heart of the 
city and a short distance 

from the beach and all services, 
this fantastic apartment has all 
the perfect features to make a 

good investment! 
Unmissable opportunity

Refª V374LG                      Preço/Price: €110.000,00

Localizada no coração da cidade 
histórico e a curta distância da 
praia e de todos os serviços, 
este fantástico apartamento 
apresenta todas as características 
perfeitas para fazer um bom 
investimento!
Oportunidade imperdível!
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Habitation area: 
88 m² + 24,25m²

Lagos city center in the last times has been 
very popular, due to the old traits and to the 
present charm, is becoming very famous and 
attractive.

Buying a property in the city center, 
renovate inside but at the same time
maintain the same characteristics has been 
very highly sought as a profitable business, 
and after lease or sell. 

The front door of this apartment opens 
directly to the 
LIVING ROOM – quit spacious and very bright.
Next. 
STORAGE – spacious
BATHROOM 1 – with complete sanitary set 
and bath.
BEDROOM 1 – spacious
BEDROOM 2- with wardrobes
BEDROOM 3 – spacious
KITCHEN – spacious and renovated giving 
access to a fantastic
PATIO with beautiful typical Portuguese tiles.
Next, we have a fantastic terrace with 
BATHROOM 2 – with complete sanitary set.

All the plumbing have been done in this 
apartment. The kitchen and the main 
bathroom have been renovated.

Nearby the services, you can walk 
everywhere without using the car.

Do not miss this fantastic opportunity full of 
potential!

Área de habitação: 
88 m² + 24,25 m²

O centro da cidade de Lagos nos últimos 
tempos tem sido bastante popular, devido 

aos traços antigos e ao atual charme, 
tornou-se muito famoso e atraente.

Comprar uma propriedade no centro da 
cidade, renovar por dentro, mas, ao mesmo 

tempo, manter as mesmas características, 
tem sido muito altamente procurado como 
um negócio rentável, e de seguida arrendar 

ou vender.

A porta de entrada deste apartamento abre 
diretamente para a 

SALA DE ESTAR – muito espaçosa e luminosa
De seguida, 

DESPENSA – espaçosa.
CASA DE BANHO 1 – com conjunto sanitário 

completo e banheira.
QUARTO 1 – espaçoso

QUARTO 2 – com roupeiros
QUARTO 3 -espaçoso.

COZINHA – espaçosa e renovada, com 
acesso a uma fantástico PATIO , com bonitas 

azulejos típicos portugueses.
De seguida, temos um fantástico exterior 

com 
CASA DE BANHO 2 – com conjunto 

sanitário completo.

Toda a canalização do apartamento foi feita 
assim como a remodelação da cozinha e da 

casa de banho principal.

Perto de todos os serviços, pode andar para 
qualquer lugar sem usar o carro.

Não perca esta fantástica oportunidade 
cheia de potencial!
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