
Plot with approved project to
build a modern and luxurious villa
with 3 floors, 3 bedrooms, 3
bathrooms, terraces, garage,
garden and private pool. Located
in one of the most desired areas
and just a few minutes from the
center of Lagos and the golf
course.

Refª L704LG                          Preço/Price: € 275.000,00

Lote com projecto aprovado para
construção de uma moradia
moderna e luxuosa com 3 pisos, 3
quartos, 3 casas de banho, terraços,
garagem, jardim e piscina privada.
Situada numa das áreas mais
desejadas e a poucos minutos do
centro da cidade de Lagos e do
campo de Golfe.

Lagos
PLOT  w/ project approved

Plot with approved project to build a modern and luxurious villa. 
3 bedrooms, 3 bathrooms, garage, garden and private pool! 
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Land area:480m²
Built area: 

260m²+ basement

With a very practical, beautiful and elegant design,
PROJECT APPROVED for this modern and luxurious
villa has a nice view over the urbanization.

With 3 bedrooms and 2 private bathrooms, it is
divided into 3 floors and is located in one of the most
desirable areas of the city of Lagos. This villa has been
designed to ensure maximum comfort and will be built
with excellent quality materials and equipment.

Basement:
1 BATHROOM - with all sanitary ware and shower;
LAUNDRY
STORAGE
GARAGE for 2 cars

Ground floor:
1 BEDROOM - with built-in wardrobe, access to the
outside through sliding doors.
LIVING ROOM and DINING ROOM of good size, with
access through sliding doors to a huge balcony with
beautiful views of the pool and urbanization.
KITCHEN - fully equipped with all appliances
1 BATHROOM - with all sanitary ware and shower
GARDEN
POOL

1st floor:
2 EN-SUITE BEDROOMS - with all sanitary ware, both
bedrooms with spacious private balconies.

This property will be equipped with air conditioning,
underfloor heating, solar panels, electric gates, LED
lighting, easy and low maintenance garden.

BUILD YOUR DREAMS!

Área de terreno : 480m²                     
Pré A        Área construção: 260m²

+cave

Com um design muito prático, bonito e elegante,
PROJECTO APROVADO para uma moradia moderna
e luxuosa tem uma vista agradável sobre a
urbanização.

Com 3 quartos e 2 casas de banho privadas, está
dividida em 3 andares e situa-se numa das zonas
mais desejáveis da cidade de Lagos.
Esta moradia foi concebida para garantir o máximo
conforto e será construída com materiais e
equipamentos de excelente qualidade.

Cave:
1 CASA DE BANHO - com toda a louça sanitária e
duche;
LAVANDARIA
ARRUMOS
GARAGEM para 2 carros

Rés-do-chão:
1 QUARTO - com roupeiro embutido, acesso ao
exterior através de portas de correr.
SALA DE ESTAR e SALA DE JANTAR de bom
tamanho, com acesso através de portas deslizantes
para uma enorme varanda com belas vistas para a
piscina e para a urbanização.
COZINHA - totalmente equipada com todos os
electrodomésticos
1 CASA DE BANHO - com toda a louça sanitária e
duche
JARDIM
PISCINA

1 ° andar:
2 QUARTOS EN-SUITE - com toda a louça sanitária,
ambos quartos com espaçosas varandas privadas

Esta propriedade será equipada com ar
condicionado, aquecimento por chão radiante,
painéis solares, portões eléctricos, iluminação LED,
jardim fácil e de baixa manutenção.

CONSTRUA OS SEUS SONHOS!
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