
Huge T2+2+2 apartment, with 2
or 3 bathrooms, kitchen,
hallway, 1 pantry, balconies,
hallway, 5 parking spaces,
storage room and attic.
Ideal for large families or to
monetize.

Refª A765LG                           Preço/Price: € 450.000,00

Enorme apartamento T2+2+2, com
2 ou 3 casas de banho, cozinha,
corredor, 1 despensa, varandas,
corredor, 5 lugares de
estacionamento, arrecadação e
sótão. Ideal para famílias
numerosas ou rentabilizar.

Lagos
T2+2+2 - Apartment

Huge T2+2+2 apartment, with great potential to monetize or live!
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Habitation area: 174m²
total area: 135m²

MASSIVE APARTMENT with 2 bedrooms + 2, 2
bathrooms, kitchen, hallway, 1 pantry, balconies,
hallway, 5 parking spaces, storage room and
attic.
Here you can use it as you see fit since the attic is
accessed by stairs leading from inside the living
room, but it also has independent outside access.
As we enter the apartment on the first floor;
HALL - entrance.
1 BATHROOM fully equipped with all sanitary and
shower.
BEDROOM 1 - (EN SUITE) with built-in closet, 1
private bathroom - with all sanitary ware and
bath.
BEDROOM 2 - with built-in closet and window.
KITCHEN - fully equipped and access to terrace
facing north / west.
LIVING/DINING ROOM with fireplace and access
to spacious balcony.

Stairs lead to the attic where we find 2 rooms
and one more space for reading, which can be
used as a game room, library, office or other that
you want.

Because the attic has large areas it still has an
extra 2 rooms where it has a dining area and a
toilet, which can be used independently from the
rest of the apartment.
In the basement of the building, and is part of the
apartment, 5 PRIVATIVE PARKING PLACES, and 1
generous closed STORAGE.
Located on a 4th floor with ELEVATOR.

It is characterized by lots of natural light, views
over the Monchique mountains and the bay of
Lagos.

Ideal for large family or monetize!

Área de construção: 174m²
E                       Área bruta: 135m²

ENORME APARTAMENTO com 2 quartos + 2, 2
casas de banho, cozinha, corredor, 1 despensa,
varandas, corredor, 5 lugares de
estacionamento, arrecadação e sótão.
Aqui pode usar como mais lhe convier já que o
sótão tem acesso por escadas que saem de
dentro da sala de estar, mas também o mesmo
tem acesso exterior independente.
Ao entramos no apartamento no rés-do-chão;
HALL de entrada.
1 CASA DE BANHO totalmente equipada com
todo o sanitário e duche.
QUARTO 1 - (EN SUITE) com roupeiro
embutido, 1 casa de banho privada – com
todas as loiças sanitárias e banheira.
QUARTO 2 - com roupeiro embutido e janela.
COZINHA - totalmente equipada e acesso a
terraço virado a norte/poente.
SALA DE ESTAR/SALA DE JANTAR com LAREIRA
e acesso ao varanda espaçosa.

Escadas conduzem ao sótão onde encontramos
2 salas e mais um espaço para leitura, que
podem ser usadas como sala de jogos,
biblioteca, escritório ou outro que desejar.

Por o sótão ter grandes áreas ainda tem extra
mais 2 salas onde tem zona para refeições e
uma WC, que pode ser usada independente do
resto do apartamento.
Na cave do prédio, e faz parte do apartamento,
5 LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO,
e 1 generosa ARRECADAÇÃO fechada.
Situado num 4º andar com ELEVADOR.

É caracterizado por muita luz natural, pelas
vistas sobre a serra de Monchique e a baía de
Lagos.

Ideal para grande família ou rentabilizar!
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