
              2 bedroom's apartment right in the city center   
 

Spacious 2 bedroom apartment in 
Lagos city center. The bedrooms 
have fitted wardrobes and one of 
the balconies already closed. It is 
within walking distance of the 
beach, all amenities and services. 

Refª A634LG                       Preço/Price: € 196.000,00 

Espaçoso apartamento de 2 quartos  
no centro da cidade de Lagos. Os 
quartos tem roupeiros embutidos e 
uma das varandas já fechada. Fica a 
uma curta distância da praia, de 
todas as amenidades e serviços. 
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Lagos 
Apartamento     



Habitation area: 92m² 
Plot area: m² 

 
 
 

This spacious apartment is located right 
in the center of Lagos, a residential area, 
close to all services and amenities. 
The apartment is on the 3rd floor 
without elevator but has pre-installation 
done. 
The front door opens directly to the 
ENTRY HALL - spacious and bright. 
LIVING ROOM - quite wide and spacious, 
the sliding doors lead to a large CLOSED 
BALCONY - with a view of the city. 
KITCHEN - semi-equipped with access to 
a balcony. 
PANTRY. 
BEDROOM 1 AND BEDROOM 2 - 
Spacious with fitted wardrobes. 
FAILIAR BATHROOM - with complete 
sanitary set and shower. 
The apartment is characterized by having 
excellent divisions and a good location. 
Great to live or to monetize !! 

Área de habitação: 92m² 
C               Área do lote: m² 

 
 
 

Este espaçoso apartamento está 
localizado mesmo no centro da Lagos, 
uma zona residencial, perto de todos 
os serviços e amenidades. 
O apartamento fica num 3º andar sem 
elevador, mas tem a pré-instalação 
feita. 
A porta da frente abre diretamente 
para o HALL DE ENTRADA – espaçoso e 
luminoso. SALA DE ESTAR – bastante 
ampla e espaçosa, as portas de correr 
levam-nos a uma grande VARANDA 
FECHADA – com vista da cidade. 
COZINHA – semi-equipada com acesso 
a uma varanda. 
DESPENSA. 
QUARTO 1 E QUARTO 2  - espaçosos 
com roupeiros embutidos. 
CASA DE BANHO FAILIAR – com 
conjunto sanitário completo e 
chuveiro. 
O apartamento é caraterizado por ter 
excelentes divisões e uma boa 
localização. 
Excelente para viver ou para 
rentabilizar!! 
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