
              Lagos – Prime location- High quality apartment with 
modern architecture and quality finishes! Great position  

with walking distance to the beach!  Exclusive apartment! 

Construction quality, modern 
architecture and good finishes. Very 

spacious and bright apartment. 
Two large balconies, garden, pool, 
garage space. Fully fitted kitchen, 

A/C, underfloor heating and central 
vacuum. Good finishes. Apartment 

in exclusive area of the city! 

Refª  A500LG                        Preço/Price: € 475.000,00 

Qualidade de construção, 
arquitectura moderna e bons 
acabamentos. Apartamento muito 
amplo, espaçoso e luminoso. Duas 
Varandas amplas, jardim,  piscina, 
espaço de garagem. Cozinha 
equipada, A/C, piso radiante e 
aspiração central. 
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Habitation area: 144 m² 
 total área:  251 m² 

 
 
Este apartamento de alta qualidade fica 
localizado numa posição central, zona 
calma perto de várias amenidades, a curta 
distância a pé do centro da cidade e da praia 
do Porto de Mós e Dona Ana. 
Irá encontrar um moderno apartamento com 
todo o conforto e um ambiente perfeito. 
 
O apartamento tem a cozinha está 
completamente equipada, vidros duplos,  
ar condicionado e aspiração central.  
Duas varandas, umas das varandas com vista 
para o meio envolvente,  a outra varanda para 
o jardim e com acesso a piscina.  
Os acabamentos são de elevada qualidade. O 
apartamento  tem parqueamento. 
 
Este apartamentos de 3 quartos mais  
escritório, com 2 casas de banho, têm duas 
grandes varandas com bonitas vistas e boa 
exposição solar. 
 
 
Excelente oportunidade de adquirir  
um este incrível apartamento! 
Incrível potencial! 

Área de habitação: 144m²  
Área total:  251 m² 

 
 

Este apartamento de alta qualidade fica 
localizado numa posição central, zona 

calma perto de várias amenidades, a curta 
distância a pé do centro da cidade e da praia 

do Porto de Mós e Dona Ana. 
Irá encontrar um moderno apartamento 

com todo o conforto e um ambiente 
perfeito. 

 
O apartamento tem a cozinha está 

completamente equipada, vidros duplos,  
ar condicionado e aspiração central.  

Duas varandas, umas das varandas com vista 
para o meio envolvente,  a outra varanda 

para o jardim e com acesso a piscina.  
Os acabamentos são de elevada qualidade. 

O apartamento  tem parqueamento. 
 

Este apartamentos de 3 quartos mais  
escritório, com 2 casas de banho, têm duas 
grandes varandas com bonitas vistas e boa 

exposição solar. 
 
 

Excelente oportunidade de adquirir  
um este incrível apartamento! 

Incrível potencial! 
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