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São Gonçalo de Lagos - Apartamento

2
Quartos

2

124

Casas de banho

Garagem

340 000 €
(EUR €)

Área (m²)

Novos apartamentos T2 com piscina, na Ameijeira - Lagos
Ref. A014 LAGOS - AMEIJEIRA
Apartamentos em construção, T2 e T3 , em zona residencial, com acabamentos de luxo e excelente
qualidade de construção.
Terraço de cobertura com piscina exterior e vistas panorâmicas, para desfrutar os dias de sol.
A localização é excelente, em área residencial, perto de todos os serviços e a curta distância da
praia e do centro histórico da cidade.
Os interiores são espaçosos, com acabamentos de alta qualidade. A sala de estar é espaçosa assim
como a cozinha, que para além de ser moderna está totalmente equipada com eletrodomésticos
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Bosch.
Terraços grandes, instalação de ar condicionado, piso radiante, sistema de painéis solares, sistema
de aspiração central, vidros duplos, estores elétricos, porta de entrada com fechadura de alta
segurança, sistema de vídeo porteiro, estacionamento privativo em garagem comum.
Com conclusão prevista para o final de 2021, este é um excelente investimento!
Ref. A014 LAGOS - AMEIJEIRA
Apartments under construction, 2 and 3 bedrooms, in a residential area, with luxury finishings and
excellent quality of construction.
Rooftop terrace with outdoor pool and panoramic views to enjoy the sunny days.
The location is excellent, in a residential area, close to all services and short distance from the beach
and the historic center of the city.
The interiors are spacious, with high quality finishings. The living room is spacious as well as the
kitchen, which in addition to being modern is fully equipped with Bosch appliances.
Large terraces, air conditioning installation, underfloor heating, solar panel system, central vacuum
system, double glazing, electric blinds, high security lock entry door, video intercom system, private
parking in common garage.
Due for completion by the end of 2021, this is an excellent investment!
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