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RENOVADO |Belo Apartamento T3 na Ameijeira – Lagos
Pequeno Resumo
Preço :

345.000 €

Localização :
Lagos
Tipo de
Apartamento
Propriedade :
Ano de Construção
1999
:
Área Construída :
Área do Terreno :
Quartos :
Banheiros :
garagens :
Eficiência
Energética :
Taxa de
condomínio :

Ref :

134 m2
3
2
41 €/month

#786

Descrição da Propriedade

Detalhes da Propriedade
- Ar Condicionado
- Varanda
- Vista Urbana
- Próximo de Campo de
Golfe
- Vidros Duplos
- Elevador
- Internet de Fibra
Óptica
- Roupeiros Embutidos
- Condomínio Privado
- TV Satélite
- Lugar de
Estacionamento
(exterior)

- Portão Automático
- Caldeira
- Perto da Praia
- Perto da Cidade
- Estores Eléctricos
- Cozinha equipada
- Lareira
- Aquecimento Central
- Zona Residencial
- Arrumos
- Terraço

Se está à procura de uma casa ideal e de investimento no procurado Oeste do Algarve, este apartamento
recentemente renovado e actualizado em Lagos pode ser a sua escolha.
LOCALIZAÇÃO: O soberbo apartamento de 3 quartos à venda situa-se no terceiro e último andar de um complexo
residencial, perto de todas as comodidades e praias lendárias. Desfruta de vistas panorâmicas da cidade e das
curtas distâncias para tudo o que necessita, lojas, supermercados, mercado de fruta e peixe, restaurantes, bares,
resorts de golfe, serviços de saúde, a Marina, etc. estão mesmo à mão. Para o aeroporto internacional de Faro, é
menos de 1 hora através da auto-estrada A22.
TAMANHO & CARACTERÍSTICAS: Esta propriedade de 134m² no piso superior ostenta 3 quartos bem dimensionados,
o quarto principal vem com uma casa de banho privada composta por um moderno duche “walk-in”. Todos os
quartos têm roupeiros embutidos. Vai adorar a sala com a sua bela lareira revestida por mármore e um sistema de
recirculação de ar que liga e aquece também os quartos. Uma varanda agradável convida-o para estadias
descontraídas ao ar livre, onde poderá desfrutar de um jantar ao ar livre e do seu café da manhã durante todo o ano.
O clima encantador do Algarve vai recebê-lo diariamente!
Durante a remodelação, todas as instalações foram renovadas, incluindo cablagem eléctrica, canalização,
pavimentos, cozinha e casas de banho.
A cozinha moderna vem totalmente equipada e dá-lhe acesso directo ao terraço através de grandes portas
deslizantes de janela.
O elevador do edifício leva-o sem esforço para o andar superior.
Encontra aqui uma propriedade perfeita para uma vida super confortável a longo prazo ou para possuir uma casa de
férias ao sol do ALGARVE.

