
House partially renovated,
spacious and bright set on 2
floors, with 3 bedrooms and 3
bathrooms, living/dining room
with fireplace, kitchen, garage. It
is located in Portelas overlooking
the countryside and urbanization!

Refª V708LG                          Preço/Price: € 489.000,00

Moradia parcialmente renovada,
espaçosa e luminosa de 2 pisos,
com 3 quartos e 3 casas de banho,
sala estar/jantar com lareira,
cozinha, garagem. Fica localizada
nas Portelas com vista para o
campo e a urbanização!

2 Storey detached villa with 3 Bedrooms, 3 Bathrooms and Garage 
Offer the opportunity to build more 2 villas with 200m2 each!

Rural Villa!
PORTELAS

www.avenidaproperty.com Lic.AMI 9393                info@avenidaproperty.com

(00351) 282 760 890 (número fixo nacional)                      (00351) 918 544 460 (número móvel nacional) 



Construction area: 400m²
Plot area: 1800m²

Spacious villa with garage is located in Portelas,
very close to the town of Lagos .
The villa consists of 2 floors. 3 bedrooms , 3
bathrooms, garage.

The entrance to the villa can be made through the
bedroom area or the kitchen.

Ground floor - GARAGE - with BATHROOM with
washing room. Or you can make here a
commercial space.
1st Floor - ENTRANCE HALL, On our right side,
we have BEDROOM 1 with built-in wardrobe and
window overlooking the field.
BATHROOM 1 - complete with walk-in shower.
BATHROOM 2 - complete with shower.
BEDROOM 2- with built-in wardrobe and window
with countryside views.
BEDROOM 3- with built-in wardrobe and window
overlooking the countryside.
Pantry.
On the left hand side there is the
LIVING / DINING ROOM - With fireplace and large
doors giving access to the terrace overlooking the
countryside and urbanization.
KITCHEN - huge, with door to balcony.

This Villa with a lot of potential, allowing an
excellent luminosity, housing comfort and energy
saving. Within the large plot there are 2 smaller
plots that offer the opportunity to build 2 villas
with about 200m2 each.

A villa within walking distance of the city of Lagos,
beach, restaurants and all amenities.

It is a perfect home for a family to reside or to
monetize.

Área de habitação: 400m²
D                 Área do lote: 1800m²

Esta espaçosa moradia com garagem está
localizada nas Portelas, muito próximo da cidade
de Lagos .
Está distribuída por 2 pisos, e oferece 3 quartos
com roupeiros e 3 casas de banho e 1 garagem.

A entrada poderá ser feita pela zona dos quartos ou
pela cozinha.

Rés-do-chão - GARAGEM – com CASA DE BANHO
COM LAVATÓRIO. Ou poderá adaptar para um
espaço comercial.
1º Andar - HALL DE ENTRADA,
Do nosso lado direito, temos
QUARTO 1 com roupeiro embutido e janela com
vista para o campo.
CASA DE BANHO 1 - completa com chuveiro ao
nível do chão.
CASA DE BANHO 2 - completa com duche.
QUARTO 2- com roupeiro embutido e janela com
vista para o campo.
QUARTO 3- com roupeiro embutido e janela com
vista para o campo.
Despensa.
Do nosso lado esquerdo temos a
SALA DE ESTAR / SALA DE JANTAR – Com lareira e
com grandes portas que dão acesso ao terraço com
vistas para o campo e a urbanização.
COZINHA - enorme, com porta de acesso para
varanda.

Esta Moradia tem muito potencial, com excelente
luminosidade, conforto habitacional e poupança
energética. Dentro do grande lote existem 2 lotes
menores que oferecem a oportunidade de construir
2 moradias com cerca de 200m2 cada.

Uma vivenda a uma curta distância da cidade de
Lagos, praia, restaurantes e todas as comodidades.

É uma casa perfeita para uma família habitar ou
para rentabilizar.
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