
Garage / Warehouse located a
few minutes walk from the city
center of Lagos, on a street of
passage and close to all
amenities.
This garage is currently divided
into 2 spaces, bright, with
windows and bathroom, 2 with
entrances.

Refª C820LG                          Preço/Price: € 185.000,00

Garagem / Armazém situado a
poucos minutos a pé do centro da
cidade de Lagos, numa rua de
passagem e perto de todas as
amenidades.
Esta garagem neste momento está
divido em 2 espaços, luminoso,
com janelas e casa de banho, 2 com
entradas.

Lagos
GARAGEM – garage 

Enorme Garagem / armazém com potencial e muito bem localizado
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Habitation area: 178m²
Plot area: 240m²

Large space - Garage / Warehouse
located on a ground floor in Lagos with 2
entrances.
5 minutes from the historic center of the
city Lagos.
This property has a very generous area,
which allows to have the garage and
warehouse.
Store well located, very wide, bright,
with 178m2.
1 bathroom.
Parking outside.
Situated in central area near all the
commerce and all amenities.

An excellent investment!

Área Bruta: 178m²
C Área do lote: 240m²

Espaço amplo – Garagem / Armazém
situado num rés do chão em Lagos
com 2 entradas.
A 5 minutos do Centro Histórico da
cidade Lagos.
Este imóvel tem uma área bastante
generosa, o que permite ter a garagem
e armazém.
Loja bem localizada, muito ampla,
luminosa, com 178m2.
1 casa de banho.
Estacionamento no exterior.
Situado em zona central perto de todo
o comércio e de todas as amenidades.

Um excelente investimento!
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