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PERTO DA PRAIA | Moderno Apartamento T1 à Venda na Praia da Luz – Lagos
Pequeno Resumo
Preço :

310.000 €

Localização :
Lagos
Tipo de
Apartamento
Propriedade :
Ano de Construção
2006
:
Área Construída :
Área do Terreno :
Quartos :
Banheiros :
garagens :
Eficiência
Energética :
Taxa de
condomínio :

Ref :

77 m2
1
1
-

Detalhes da Propriedade
- Varanda
- Perto da Praia
- Próximo de Campo de
- Perto da Cidade
Golfe
- Jardim Comum
- Vidros Duplos
- Elevador
- Cozinha equipada
- Internet de Fibra
- Roupeiros Embutidos
Óptica
- Mobilado
- Jardim
- Zona Residencial
- Arrumos
- Lugar de
Estacionamento
(exterior)

50 €/month

#778

Descrição da Propriedade
Procura comprar um apartamento no rés-do-chão, fácil de manter e chave-na-mão, a uma curta distância a pé da
praia local? Então, esta propriedade pode ser a sua escolha.
LOCALIZAÇÃO & ORIENTAÇÃO: A Praia de Luz é conhecida pelas suas boas infraestruturas, muitas possibilidades
recreativas e desportivas. A fantástica promenade da praia oferece belos bares, cafés e restaurantes. A aldeia tem
todas as comodidades para si: serviços de saúde, dentista, lojas, supermercados com stock internacional, farmácia,
escolas e parques infantis, etc.
O apartamento virado a sudoeste pertence ao privado e bem cuidado James Condomínio, rodeado por um belo
jardim. A partir da varanda virada a Sul, desfruta-se do sol algarvio e de um agradável olhar sobre a zona verde do
condomínio durante todo o ano. O local dá muita privacidade, no entanto, está no coração da vila. Para a vibrante
cidade histórica de Lagos, é uma viagem de 5 minutos, e o aeroporto internacional de Faro chega-se em menos de 1
hora.
TAMANHO & CARACTERÍSTICAS: Este espaçoso apartamento (77m²) vem completamente mobilado. Todos os
espaços são bem dimensionados. A cozinha está totalmente equipada, e o quarto tem roupeiros equipados. As
grandes portas de janela deslizante ligam às 2 varandas, dando aos quartos uma sensação de luz brilhante. A casa
de banho é moderna e tem uma banheira. Esta propriedade é vendida em excelentes condições.
Graças às excelentes infraestruturas da zona e à proximidade de tudo o que necessita, terá as lojas, praias e passeio
em apenas 5 minutos. Ao mesmo tempo, desfrute da privacidade, segurança e tranquilidade de um estilo de vida
algarvio.

