
               Lagos – Funchal Ridge - Stunning villa in a hilltop position 

with pool & unbeatable view of the sea, city of Lagos and surroundings! 

This Incredible 5 bedrooms  
villa with pool and  

endless uninterrupted  
views of the city and  

surroundings, in one of  
the most desirable areas  

of Lagos Town, Funchal Ridge. 

Refª  V570LZ                          Preço/Price: € 850.000,00 

Esta Incrível moradia de  
5 quartos com piscina e vistas 
panorâmicas intermináveis  
sobre a cidade e arredores,  
numa das áreas mais  
desejadas da cidade de  
Lagos, Funchal Ridge.  
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Habitation area: 270m² 
Plot area: 1.545m² 

 
 
Incredible 5 bedroom villa, designed to take 
advantage of the privileged position in one of the 
most desirable areas, Funchal Ridge, between Lagos 
and Praia da Luz, with uninterrupted panoramic 
views of the city and the sea within short distance  
of Lagos town and all amenities. 
 
This property Upon entering the property through  
the main gates, leads us to the entrance hall which 
leads us to the large living room with fireplace and 
sea view. 
 
The LIVING ROOM leads us to the heated POOL with  
huge terrace all around and with endless 
uninterrupted views. 
 
The KITCHEN is fully equipped with access to the 
dining room with endless views of the sea, town, 
countryside and the garden. 
 
The 5 BEDROOMS (2 en-suite) are all equipped with 
built-in wardrobes, with access to the garden, pool 
and enjoying the views and the daily brightness, there 
is a bedroom on the 1st floor with the best view ever. 
 
Attached the villa with direct access to the property  
 
There is a DOUBLE GARAGE with electric gates. 
 
The gardens surrounding the villa are easy to maintain 
and inexpensive. 
 
The villa has been recently refurbished and is 
equipped with fireplace, solar panels, cistern, air 
conditioning, dehumidifier, alarm system and the 
property is walled. 
 
This is your dream property in the Lagos area with 
the best location and the best view! 

Área de habitação: 270m² 
D                 Área do lote: 1.545m² 

 
 

Incrível moradia de 5 quartos, foi projecta para 
aproveitar a posição privilegiada  numas das áreas 

mais desejadas, Funchal Ridge, entre Lagos e Praia 
da Luz, com vistas panorâmicas ininterruptas da 

cidade e do mar a uma curta distancia da cidade de 
Lagos e de todas as comodidades. 

 
Esta propriedade ao entrarmos na propriedade 

pelos portões principais, leva-nos ao hall de entrada 
que conduz-nos até a sala de estar ampla com 

lareira e vista mar.  
 A SALA DE ESTAR conduz-nos até a PISCINA 

aquecida com enorme terraço em seu redor e com 
vistas panorâmicas infindáveis. 

 
A COZINHA está totalmente  equipada com acesso 

para a sala de jantar com vistas intermináveis 
sobre o mar, cidade, campo e para o jardim. 

 
Os 5 QUARTOS (2 en-suite) estão todos equipados 
com roupeiros embutidos, com acesso ao jardim, 

piscina e desfrutando das vistas e da luminosidade 
diária, existindo um quarto no 1ºandar com a 

melhor vista de sempre.   
 

Anexada a vivenda com acesso directo a 
propriedade existe uma GARAGEM DUPLAcom 

portões eléctricos.   
 

Os jardins circundantes a vivenda são de fácil 
manutenção e de baixo custo. 

 
A vivenda foi remodelada e renovada 

recentemente e está equipada com lareira, painéis 
solares, cisterna, ar condicionado, desumidificador, 

sistema de alarme e a propriedade está murada.  
 

Esta é a sua propriedade de sonho na zona de 
Lagos com a melhor localização e a melhor vista!  
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