
Lagos - Torre – Lovely 3 bedrooms townhouse located

in quiet area only a 5 minutes from Lagos.

Refª  V596LG Preço/Price: € 270.000,00
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Construction area: 335 m²
Plot area: 185 m²

This beautiful property from the 
bank is located in Torre near Odiáxere just 
3 minutes drive from Lagos. The townhouse 
is part of an urbanization, making it quiet 
but not isolated.

The front gate leads to a beautiful PATIO.

The front door leads to an ENTRANCE HALL 
and from here to the 

KITCHEN - Fully fitted and semi equipped with 
access to the outdoor terrace.

PANTRY - spacious

BATHROOM 1 - with complete sanitary set

LIVING ROOM / DINING - very bright and 
spacious, with a fireplace. 

Upstairs we find 

BEDROOM 1 - with fitted wardrobes and

BATHROOM 2 – with complete sanitary set, 
bath and shower.

BEDROOM 2 - with fitted wardrobes and -
complete sanitary set and bath.

BEDROOM 3 – spacious and bright.

BATHROOM 3 – with complete sanitary set.

OFFICE – spacious

This villa has a BASEMENT where we have 
access to the GARAGE and 

BATHROOM 4 – with complete sanitary set.

All the bedrooms have spacious BALCONIES.

This is a great property with a great price! Do 
not miss this opportunity!

D         Área de construção: 335m²
Área do lote: 185 m²

Esta bonita propriedade do banco fica 
localizada na Torre em Odiáxere, apenas a 

3 minutos de carro de Lagos. A casa faz 
parte de uma urbanização, tornando-a 

calma mas não isolada.

O portão da frente leva a um bonito PATIO. 
A porta da frente leva ao

HALL DE ENTRADA, e daqui para a
COZINHA – Totalmente mobilada e semi-

equipada, com acesso a uma varanda.
DESPENSA - espaçosa

CASA DE BANHO 1 - com conjunto sanitário 
completo.

SALA DE ESTAR/JANTAR, muito luminosa e 
espaçosa, com lareira.

Subindo para o 1º andar temos
QUARTO 1 – com roupeiros embutidos e 
CASA DE BANHO 2 – Conjunto sanitário 

completo, banheira 
QUARTO 2 – com roupeiros embutidos e 

CASA DE BANHO 3 – com conjunto sanitário 
completo e banheira.

ESCRITÓRIO – espaçoso
CASA DE BANHO 3 – com conjunto sanitário 

completo e banheira. 

Esta moradia tem uma CAVE onde existe 
uma  GARAGEM, CASA DE BANHO 4 – com 

conjunto sanitário completo.

Todas as divisões tem VARANDAS

Esta é uma excelente propriedade a um 
ótimo preço.

Não perca esta oportunidade! 
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