
Commercial space – Shop /
Warehouse located in Lagos. At 5
minutes from the historic center.
This property has a very generous
area, which allows you to have
the store and warehouse. An
excellent space for an office,
clinic, store, and other services.

Refª C821LG                           Preço/Price: € 450.000,00

Espaço comercial - Loja/Armazém
situado em Lagos. A 5 minutos do
Centro Histórico. Este imóvel tem
uma área bastante generosa, o que
permite ter a loja e armazém. Um
excelente espaço para um
escritório, clinica, loja e/ou outros
serviços.

Lagos
Loja – shop 

SHOP FOR COMMERCIAL PREMISES – Loja / armázem   
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Habitation area: 250m²
Plot area: 240m²

Large commercial space -
Shop/Warehouse located on a ground
floor in Lagos with 2 entrances.
At 5 minutes from the historic center of
the city Lagos.
This property has a very generous area,
which allows you to have the store and
warehouse.
An excellent space for an office, clinic,
store, to trade and or services..
Store well located, very wide, bright,
with 250m2 distributed by several
individual divisions and viability for trade
and services.
2 WC's or bathrooms.
Parking space outside.
Located in central area near the main
avenue and the entrance of the city.

An excellent investment!

Área Bruta: 250m²
C                      Área do lote: 240m²

Espaço comercial amplo -
Loja/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 loja e
armazém.
Um excelente espaço para um
escritório, clinica, loja, e ou outros
serviços.
Loja bem localizada, muito ampla,
luminosa, com 250m2 distribuído por
diversas divisões individuais e
viabilidade para comercio e serviços .
2 WC´s ou casas de banho.
Estacionamento no exterior.
Situado em zona central perto da
avenida principal e da entrada da
cidade.

Um excelente investimento!
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