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São Gonçalo de Lagos - Apartamento

3
Quartos

2
Casas de banho

151

Piscina
Garagem

275 000 €
(EUR €)

Área (m²)

Apartamento T3 com piscina, lugar de garagem e arrecadação, no
centro de Lagos
Espaçoso apartamento T3 inserido num prédio com piscina comum, lugares de estacionamento e
arrecadações na cave, situado numa zona bastante apetecível, perto de todas as comodidades da
cidade de Lagos.
Estando num piso elevado, é possível desfrutar de uma linda vista panorâmica sobre a cidade a
partir de todas as divisões.
Somos recebidos num amplo hall de entrada que distribui de um lado para a sala e cozinha, e do
outro, para os quartos e casas de banho.
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A grande sala de estar está ligada à cozinha, em plano semi-aberto, e ambas têm acesso ao grande
terraço que se debruça sobre a cidade.
A cozinha está equipada e ainda tem uma despensa.
Dos 3 quartos, um deles é suite, tendo a sua própria casa de banho privativa, e uma varanda
também privada.
Todos têm roupeiros embutidos. e são de boas dimensões.
Os acabamentos no geral são muito bons e modernos. O apartamento está equipado com aspiração
central, estores elétricos, dupla caixilharia, com vidros duplos com corte térmico e acústico, e está
preparado para instalar ar condicionado em todas as divisões.
Para quem procura uma habitação permanente, o local é ideal, pois fica numa zona muito central,
com tudo o que precisa para um estilo de vida prático confortável.
É realmente um produto completo, tendo estacionamento e arrecadação agregados à fração e por
ainda usufruir da piscina do condomínio, a um preço muito atrativo.
Não perca! É esta a oportunidade que estava a espera ! Marque já a sua visita!
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