
Block of apartments in the
process of completion, modern
and good quality construction.
Located at the entrance of the
village of Odiáxere, just 3 km
from Lagos. 1 bedroom, 1
bathroom, open plan Kitchen,
acess to balcony and/or terrace.
Private parking.

Refª A814LG              Preço/Price partir de: € 190.000,00

Bloco de apartamentos em fase de
conclusão, modernos e com
construção de boa qualidade.
Situado a entrada da vila de
Odiáxere a 3 km de Lagos. 1
quarto, 1 casa de banho, cozinha
em plano aberto com a sala de
estar, acesso a varanda e/ou
terraço. Estacionamento privado.

Odiáxere 
T1 Apartament – Under construction! 

The last T1 apartment for sale! Modern, with parking and terrace!
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Habitation area from: 73,8m²
Construction área from: 95,2m²

BLOCK OF APARTMENTS in advanced stage of
completion of works. Well located with easy
access, private and with good finishes and a
few minutes drive from the city of Lagos.

Are located at the entrance of the village of
Odiáxere, next to all amenities such as
supermarkets, pharmacy, post office,
municipal market.

Small block of 2 floors, with 5 fractions and
private exterior parking.

All the apartments are constituted in the
following way:

Entrance HALL
KITCHEN in open plan with the
LIVING ROOM / DINING ROOM
1 BEDROOM - with built-in closet
1 BATHROOM
1 OFFICE
TERRACE or BALCONY

Exterior intended for 5 private parking spaces
in the building.

The Apartments are equipped with aluminum
frames thermo lacquered, double glazing,
entrance gate to the parking lot in aluminum,
solar panels thermal.

Ideal place to live with quality and comfort!

Área de habitação partir: 73,8m²
A Área de construção partir: 95,2m²

BLOCO DE APARTAMENTOS em fase
avançada da conclusão das obras. Bem
situados de fácil acesso, privados e com
bons acabamentos e a poucos minutos de
carro da cidade de Lagos.

Estão localizados a entrada da Vila de
Odiáxere, junto a todos as comodidades,
como supermercados, farmácia, correios,
mercado municipal.

Pequeno Bloco de 2 pisos, com 5 fracções e
estacionamento exterior privado.

Todos os apartamentos são constituídos da
seguinte forma:

HALL de entrada
COZINHA em plano aberto com a
SALA DE ESTAR / SALA DE JANTAR
1 QUARTO com roupeiro embutido
1 CASA DE BANHO
1 ESCRITÓRIO
TERRAÇO ou VARANDA

Exterior destinado a 5 estacionamentos
privados do edifício.
Os Apartamentos estão equipados com
caixilharia em alumínio termo lacado, vidros
duplos, portão de entrada no
estacionamento em alumínio, painéis
solares térmico.

Sitio ideal para residir com qualidade e
conforto!
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