
              Lagos – heart town – lovely 2 + 1 bedroom apartment in 
the center of town, completely renovated, within walking 

distance to the Marina and the beach – Gorgeous sea views 

Modern and luxury T2 + 1 
apartment in the heart of town,  

in a unique location! Completely 
renovated. Communal terrace  

with stunning views over town  
and Meia Praia. Incredible 

monetizing potential. 

Refª  A541LG                        Preço/Price: € 390.000,00 
  Preço reduzido / redution of price : €450.000,00  

Moderno e luxuoso apartamento  
T2 + 1 no coração da cidade, numa 
localização única! Completamente 
renovado. Terraço comum com vista 
maravilhosa sobre a cidade e Meia 
Praia. Incrível potencial de 
rentabilização. 
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Habitation area:  
114,16m² 

 

Adorable and comfortable apartment in the 
heart of town! This is as central as it gets! 
Close to all the restaurants, coffee shops, bars, 
shops and much more! In 2 minutes, you can 
walk to Praia da Batata and Praia dos 
Estudantes, or cross the river to Meia Praia. 
The apartment was completely renovated and 
remodeled. Top floor apartment, with lift. 
The front door opens to the  
ENTRANCE HALL – spacious and bright 
PANTRY – spacious. 
BATHROOM 1 – with complete sanitary set 
and shower.  
MASTER BEDROOM 1 – spacious and bright, 
with an amazing sea view. PRIVATE 
BATHROOM 1 – With complete sanitary set 
and shower. BEDROOM 2 – with built-in 
wardrobes and beautiful sea view.  
LIVING ROOM – lovely, in open plan with the 
KITCHEN – fully furnished and equipped with 
BALCONY – with beautiful views over the 
heart of the city center and the sea. 
This lovely apartment has a studio apartment 
attached where you find an equipped kitchen, 
bedroom and bathroom. 
This T2 + 1 is sold as one apartment, where 
you have the possibility to live in and rent the 
other one. 
 
With massive communal terrace with 
stunning views over the city, the river and 
Marina and Meia Praia. 
 
Due to its fantastic location, this apartment is 
perfect to monetize, either with long term or 
summer rentals! 
 
Do not miss this opportunity of being in the 
heart of town! 
 

C                     Área de habitação:  
114.16m² 

 
Agradável e confortável apartamento no 

coração da cidade! Mais central é 
impossível! Perto de todos os restaurantes, 

cafés, bares, lojas e muito mais! 
Em 2 minutos, pode ir a pé para a Praia da 

Batata  ou Praia dos Estudantes, ou 
atravessar o rio para a Meia Praia. 

O apartamento foi completamente 
renovado e remodelado. No 1º elevador, 

com elevador. A porta da frente abre para 
um pequeno HALL DE ENTRADA – com 

roupeiros embutidos. DESPENSA – 
espaçosa. CASA DE BANHO 1 – com 

conjunto sanitário completo e chuveiro. 
QUARTO FAMILIAR – muito espaçosa e 

luminoso, com uma linda vista mar.  
QUARTO 2 – com roupeiros embutidos e 

bonita vista mar e centro.  
 SALA DE ESTAR – acolhedora e em plano 

aberto com a COZINHA-completamente 
equipada, com balcão de refeições e 

VARANDA – com bonitas vistas para o 
coração da cidade e mar.  

Este bonito apartamento tem um studio 
anexado, onde podemos encontrar uma 

cozinha equipada, quarto e casa de banho. 
Este T2 + 1 é vendido como um só, tendo a 

possibilidade de viver num e alugar o outro. 
Com enorme terraço comum com vistas 

incríveis sobre a cidade, o rio e a Marina, e 
a Meia Praia. 

 
Devido à sua fantástica localização, este 

apartamento é perfeito para rentabilizar, 
quer com arrendamentos ao ano ou de 

férias!  
Não perca esta oportunidade de estar no 

coração da cidade! 
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