
Cozy 2-bedroom, 1-bathroom 
apartment located just a few 
minutes walking from the 
historic center of Lagos. 

It has been partially renovated 
with good building materials. It's 
very bright and ready to use. It is 
located on the 2nd floor.  

Refª A735LG                           Preço/Price: € 147.500,00 

Acolhedor apartamento de 2 
quartos e 1 casa de banho, situado 
a poucos minutos do centro 
histórico da cidade de Lagos. Foi 
parcialmente renovado com bons 
materiais de construção. É bastante 
luminoso e está pronto a usar. 
Situa-se no 2º andar. 
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Lagos 
Apartment 

Cozy 2 bedroom apartment, walking distance to city center 



Habitation area: 77m² 
 
 
 

Cozy 2 bedroom, 1 bathroom apartment.  
Situated just a few minutes walk from Lagos 
city center and all amenities.  
 
This entire apartment is renovated with the 
exception of the kitchen needing to be 
modernized. 
The apartment offers good finishes and in 
good condition. 
It is situated on the 2nd floor with no elevator. 
 
LIVING ROOM - good size window, where you 
can enjoy the beautiful sunrise. 
KITCHEN - in need of modernization and with 
window to the urbanization. 
BEDROOM 1 - good size with built-in closet, 
with window. 
FAMILY BATHROOM - with bath and all 
sanitary ware. 
BEDROOM 2 - good size with built-in closet, 
with window. 
 
Apartment facing the rising sun so you can 
enjoy the sunrise and sunset in the afternoon. 
 
Very well maintained and in good condition 
due to its little use. 
  
It can monetize, offering a good income due to 
its low condominium price and taxes. 
 
Central urbanization and very good 
neighborhood. 
 

Área de habitação: 77m² 
C                                     + 64,45m² 

 
 
Acolhedor apartamento de 2 quartos e 1 
casa de banho.  
Situado a poucos minutos a pé do centro da 
cidade de Lagos e de todas as comodidades.  
Todo este apartamento está renovado com a 
excepção da cozinha a precisar de ser 
modernizada. 
O apartamento oferece bons acabamentos e 
em bom estado de conservação. 
Fica situado no 2º andar, sem elevador. 
 
SALA DE ESTAR – Espaçosa, com portas de 
correr com varandim, onde pode apreciar o 
bonito nascer do sol. 
COZINHA – a precisar de ser modernizada e 
com janela para a urbanização. 
QUARTO 1 – de bom tamanho com roupeiro 
embutido e com janela. 
CASA DE BANHO FAMILIAR – com banheira 
e todas as loiças sanitárias. 
QUARTO 2 – de bom tamanho com roupeiro 
embutido e com janela. 
 
Apartamento virado a sol nascente podendo 
assim usufruir do nascer do sol e na tarde do 
pôr do sol. 
 
Muito bem conservado e em bom estado 
devido ao seu pouco uso.  
Pode rentabilizar, oferecendo um bom 
rendimento devido ao seu baixo preço de 
condomínio e impostos. 
 
Urbanização central e muito boa vizinhança 
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