
Opportunity to have your own 
business with production of bread 
and cakes.  
Attractive Coffee Shop with great 
exposition.  
Licensed. 

Refª  C561LZ                         Preço/Price: € 265.000,00 

Oportunidade de ter o seu próprio 
negócio, com fabrico próprio de  
pão e bolos.  
Atraente cafetaria com grande 
exposição.  
Licenciada. 
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Praia da Luz 
Amazing price!! 

Own production of bread and cakes &  Cafeteria situated on the 
main road of Praia da Luz. 



Plot area: 175m² 
Commercial área: 133,30m² 

 
 
If you're looking for a great investment 
opportunity in Praia da Luz look no further. 
 Is a unique manufacture of bread and cakes & 
Coffee Shop steeped in Portuguese history 
with a loyal client base. 
 On one of the oldest streets in the centre of 
Praia da Luz, this historic Villa offers views 
over the beach. 
 With the main road ready and with some 
parking providing this property has excellent 
potential, and guaranteed income. 
 Does not exist another property like this in 
Praia da Luz. 
 
  
Display area and sales 
Storage Room 
Balneary / dressing room staff 
Sanitary / Men 
Sanitary / ladies 
Covered terrace / entrance 
Compartment for gas 
Manufacturing Area 
 
A great investment! 

Área do lote: 175m² 
F                 Área comercial: 133,30m² 

 
 

Se está procurando uma grande 
oportunidade de investimento na Praia da 
Luz, não procure mais.  
Tem uma fabricação única de pão e bolos e 
cafeteria rica em história Portuguesa com 
uma carteira de clientes fidelizados.  
Em uma das mais antigas ruas do centro da 
Praia da Luz, esta histórica Vila oferece 
vistas sobre a praia. 
 Com a estrada principal pronta e com algum 
estacionamento fornecendo este 
estabelecimento possui um excelente 
potencial, e renda garantida. 
 Não existe outra propriedade como esta na 
Praia da Luz. 
 

Área de exposição e vendas 
Arrecadação 

Vestiário / balneário pessoal 
Instalação sanitária / Homens 

Instalação sanitária / Senhoras 
Terraço coberto / entrada 

Compartimento para o gás 
Área de fabrico 

 

Um excelente investimento! 
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