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São Gonçalo de Lagos - Apartamento

4
Quartos

2

210

Casas de banho

Piscina
Garagem

Área (m²)

495 000 €
(EUR €)

Condomínio de luxo no centro da cidade
Ref. A001-7 LAGOS - ROSSIO DE SÃO JOÃO
Localizado no final da avenida de Lagos, que se estende junto ao rio e à bela e internacionalmente
premiada Marina de Lagos, este novo edifício distingue-se pela bonita arquitectura contemporânea e
pela elevada qualidade dos materiais usados na sua construção.
Construído por uma das empresas com mais experiência em Lagos, na qual constrói há 25 anos,
este vai ser um projecto de referência na cidade de Lagos.
Perto da cidade, do mercado, do supermercado, da Marina e da praia, ao adquirir o seu
apartamento neste edifício, nem vai precisar usar o carro.
Acabamentos de luxo, cozinhas equipadas, lugares de estacionamento e arrecadação.
Piscina interior e exterior, ginásio e SPA.
Este edifício é um investimento seguro.
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Ref. A001-7 LAGOS - ROSSIO DE SÃO JOÃO
Located at the end of Lagos avenue, which extends along the river and the beautiful and
internationally awarded Marina de Lagos, this new building is distinguished by the beautiful
contemporary architecture and the high quality of the materials used in its construction.
Built by one of the companies with more experience in Lagos, in which it has been building for 25
years, this will be a reference project in the city of Lagos.
Close to the towncentre, the market, the supermarket, the marina and the beach, when purchasing
your apartment in this building, you won't even need to use the car.
Luxurious finishing´s, equipped kitchens, parking spaces and storage room.
Inland and outdoor pool, gym and SPA.
This building is a safe investment.
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