
2 Lojas para comércio ou Serviços, muito bem localizadas perto do 

centro da cidade - Vendidas em conjunto! 

2 Shops very well located with 2 
large rooms and 2 bathrooms. 
Easy access and good visibility! 
Great traffic flow! Corner shop 
with 3 vision fronts! 

Refª C741LG                          Preço/Price: € 332,500,00 

2 Lojas muito bem localizadas com 
2 grandes salas e 2 casas de Banho. 
Fácil acesso e boa visibilidade! 
Grande fluxo de trafego! Loja de 
esquina com 3 frentes de visão! 
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Lagos 
 2 Lojas –  2 Shops  



 
 

Commercial area: 73 + 121 = 194m² 
 

 
The 2 SHOPS are sold together, and are "open 
plan" to each other. 
 
Easy to wash floors, ceiling lights throughout the 
store and AIR CONDITIONING. 
You can use it with offices, commercial shops, 
hairdresser, real estate, etc …. you can practically 
use it for almost everything your business 
requires! 
 
Easy access for large vehicles 
 
Along with a whole set of shops, these 2 stores 
are located. 
 
SHOP 1 - with 73 m2, 
consisting of; 
HUGE ROOM with easy access wide door and 3 
large shop windows for product display 
1 BATHROOMS support with toilet and washbasin 
office space and counter store 
Intended for commercial / Services 
 
SHOP 2 - with 121 m2, 
consisting of; 
HUGE ROOM with easy-access wide door and 1 
large showcase for product display 
1 BATHROOM supporting with toilet and 
washbasin each 
Intended for commercial/ Services 

 
            C     Área Comercial: 73 + 121 = 

194 m² 
 

 

As 2 LOJAS são vendidas em conjunto, e estão 
em "plano aberto" entre si. 
 
Chão fácil de lavar, luzes  no tecto em toda a 
extensão das lojas e AR CONDICIONADO. 
Pode utilizar com escritórios, lojas comerciais, 
cabeleiro, imobiliária, etc…  praticamente pode 
utilizar para quase tudo o que o seu ramo de 
actividade exigir! 
 
Fácil acesso para grandes viaturas! 
 
Ficam situadas Junto a todo um conjunto de 
comércio,  
 
LOJA 1 - com 73 m2, 
consiste em; 
SALÃO ENORME com porta larga de fácil acesso 
e 3 grandes  montras para exposição dos 
produtos 
1 CASA DE BANHO de apoio com sanita e 
lavatório 
Espaço para escritório, e contra-sala 
Destinada a comércio / Serviços 
 
LOJA 2 - com 121 m2, 
consiste em; 
SALÃO ENORME com porta larga de fácil acesso 
e 1 grande  montra para exposição dos 
produtos 
1 CASA DE BANHO de apoio com sanita e 
lavatório cada 
Destinada a comércio / Serviços 
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