
Top floor 3 bedroom apartment overlooking the sea and the city   

3 bedroom top floor apartment  
(1 en-suite) with 2 bathrooms and 
closed garage. 
It is located within walking 
distance of the center of Lagos 
and all amenities with beautiful 
views of the bay and the city of 
Lagos. 

Refª  A644LG                       Preço/Price: € 280.000,00 

Apartamento no último andar de 3 
quartos (1 en-suite) com 2 casas 
de banho e garagem fechada.  
Localiza-se a curta distancia de 
centro de Lagos e todas as 
comodidades com bonitas vistas 
sobre a baía e a cidade de Lagos.  
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Lagos 
Apartamento   



Habitation area: 122m² 
Plot area: 134,80m² 

 
 
This spacious 3 BEDROOM TOP-FLOOR APARTMENT  
in a 2-elevator building with open views over the city  
and the bay of Lagos, located in a residential area 
close to all amenities, just a few minutes walk from 
the historic center, from the Marina and the beaches 
of Lagos. 
In the entrance HALL, which leads us to the GOOD 
DIMENSIONS LIVING ROOM, we find a lot of storage 
in a large wardrobe. 
On the right side the room has good dimensions to be 
able to have 2 distinct spaces: LIVING ROOM and 
DINNING ROOM with access to a TERRACE facing the 
Bay of Lagos. 
Further to the right is a good sized fitted KICTCHEN 
with access to a pantry and the living room balcony. 
The apartment consists of 3 BEDROOMS (1 ENSUITE) 
all with FITTED WARDROBES and are located on the 
left side of the apartment entrance. 
The other two bedrooms share a second existing 
bathroom and each bedroom has its own west facing 
terrace which also offer a panoramic view of the city 
of Lagos. 
In the basement of the building, there is a CLOSED 
GARAGE. 
The apartment is located within walking distance of 
the historic city center of Lagos, the Marina and the 
beaches. 
 
It is an excellent apartment to live or monetize! 

Área de habitação: 122m² 
F                 Área do lote: 134,80m² 

 
 
Este espaçoso APARTAMENTO DE 3 QUARTOS, no 
último andar,  de um prédio com 2 elevadores, com 
vistas desafogadas sobre a cidade e a baía de Lagos, 
localizado numa zona residencial ficando  próximo 
de todas as comodidades, a poucos minutos a pé do 
centro histórico, da Marina e das praias de Lagos. 
No HALL da entrada, que nos guia até a ampla sala 
de estar, encontramos muita arrumação, num 
grande roupeiro.  
Do lado direito a SALA tem boas dimensões para 
conseguir ter 2 espaços distintos: SALA DE ESTAR e 
SALA DE JANTAR com acesso para uma varanda 
virado para a  Baía de Lagos.  
Mais a direita a COZINHA SEMI-EQUIPADA e de 
boas dimensões com acesso a uma DESPENSA e a 
varanda da sala.  
O apartamento é composto por 3 QUARTOS ( 1 EN-
SUITE) todos com ROUPEIROS EMBUTIDOS e 
localizam-se na parte esquerdo da  entrada do 
apartamento.  
Os outros dois quartos partilham uma segunda casa 
de banho existente e têm cada um dos quartos tem 
seu terraço privativo, virados a oeste, que também 
oferecem uma vista panorâmica sobre a cidade de 
Lagos.  
Na cave do prédio, existe uma GARAGEM FECHADA. 
O apartamento localiza-se a curta distância do 
centro histórico da cidade de Lagos, da Marina e das 
Praias. 
 
É Um excelente apartamento para morar ou 
rentabilizar! 
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