
Lagos – Price for a quick sale – shop in great location, 
with permit for any type of commercial activity, including 

restaurant and snack-bar, with outdoor sitting area

Commercial space with good 
area and large windows, perfect 

to display the products. Very 
bright and attractive. Located in 

an area of town with lots of 
movement, with good access 

either by car or walking.

Refª  C287LG                             Preço/Price: €89.000,00

Espaço comercial com boa área 
e grandes montras, perfeitas 
para exposição de produtos. 
Bastante iluminada e atraente. 
Localizada numa zona da cidade 
com muita procura e bons 
acessos de carro ou a pé.
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Commercial area: 48m²

In a great location, this shop is in one of the 
busiest areas of town, with excellent access, 
both by car and walking.
Very spacious and bright, with large windows 
perfect for product display. You can manage 
the space to your advantage, because it also 
has permit for restaurant or snack-bar, with 
possibility of outdoor sitting area.
With storage area and BATHROOM with sink 
and toilet.
Located in a very touristic area, with lots of 
movement and people.

Don’t wait anymore to open your own 
business!

G Área comercial: 48m²

Com uma óptima localização, esta loja situa-
se numa das zonas mais movimentadas da 

da cidade, com excelentes acessos, quer de 
carro, quer a pé.

Bastante espaçosa e ampla, com grandes 
montras perfeitas para exposição de 

produtos. Pode gerir o espaço conforme as 
suas necessidades de adaptação ao negócio, 

uma vez que tem licença também para 
restauração, podendo fazer uma esplanada 

no exterior. Com zona de arrumos e CASA 
DE BANHO com sanitário e lavatório. 

Inserido numa zona bastante turística de 
grande afluência. 

Não espere mais para abrir o seu negócio! 
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