
Situado bem no centro  e zona comercial. Zona pedestal movimentada!  

Cozy cafe / bar / shop, located right 
in the commercial center of the city 
of Lagos, with 3 rooms and 3 baths, 

kitchen and space for another 
kitchen. Zone for live music, storage 

and warehouse. The price includes 
all equipment and material 

Refª  C683LG                          Preço/Price: € 44.000,00   

+   renda mensal € 750,00  

Acolhedor café / Bar/ loja, situado 
bem no centro comercial da cidade 
de Lagos, Com  3 Salas e 3 casas de 
banho, cozinha e espaço para outra 
cozinha. Zona para musica ao vivo, 
arrecadação e armazém.  O preço 
inclui todo o equipamento e material 
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Lagos 

Snack bar , Café e Loja! – Cedência de Posição!  



 
Commercial  area: 90m² 

 
 
 
 
In a modern, bright style, with a very different 
space for customers, this cozy Café / Bar / 
Shop offers security and privacy to customers. 
 
ENTRANCE ROOM with seating tables, counter 
with service 
ZONE FOR LIVE MUSIC 
2nd ROOM with tables for customers 
2 BATHROOMS for customers 
1 BATHROOM for STAFF 
Store PRODUCT EXHIBITION ZONE 
3rd ROOM with tables for customers and 
ZONE FOR ANOTHER KITCHEN OR BAR 
PANTRY and LOFT / COLLECTION 
 
It is sold the position which includes the 
purchase of all equipment and furniture. 
 
The rent is insured by the landlord, which is  
€ 750 monthly 
 
Ready to work! Key in hand! 
 
Really good business opportunity! i 

 
B                 Área comercial: 90m² 

 
 
 
 

Ao estilo moderno, luminoso, com espaço 
bem diferenciado de zonas para clientes, 
este acolhedor Café / Bar / Loja, oferece 
segurança e privacidade aos clientes. 
 
SALA DE ENTRADA com mesas para sentar, 
balção com serviço 
ZONA PARA MUSICA AO VIVO 
2ª SALA com mesas para clientes 
2 CASAS DE BANHO para os clientes  
1 CASA DE BANHO para STAFF 
ZONA DE EXPOSIÇÂO DE PRODUTOS de loja 
3ª SALA com mesas para clientes e  
ZONA PARA OUTRA COZINHA OU BAR 
DESPENSA e SOTÃO/ARRECADAÇÃO 
 
É vendido a posição, que inclui a compra de 
todo o equipamento e móveis. 
 
A renda é assegurada pelo senhorio, que são 
750€ mensais 
 
Pronto a funcionar! Chave na mão! 
 
Realmente um boa oportunidade de 
negocio! 
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