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São Gonçalo de Lagos - Moradia em Banda

4
Quartos

4

445,8

Casas de banho

Área (m²)

690

Piscina
Garagem

840 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Novas moradias em banda com vista sobre a cidade de Lagos
Ref. M047-1 LAGOS
Magníficas moradias em banda com um design contemporâneo e vista panorâmica sobre a cidade
de Lagos.
Com um design elegante, o complexo é constituído por 12 moradias V3 e V4 que estão em
construção com previsão de conclusão em Julho de 2022.
No rés do chão temos uma ampla sala de estar muito luminosa e moderna cozinha equipada em
espaço aberto, lavandaria, uma casa de banho de serviço e uma escada para o 1.º piso em madeira
de carvalho.
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No 1.º piso temos 4 quartos, um em suite e uma casa de banho completa de apoio aos outros 2
quartos.
Terraço espaçoso no piso superior com vista panorâmica.
Todas as moradias terão terraços, jardins, garagem fechada para dois carros e piscina privada.
Ar condicionado e painéis solares.
Sistema de produção de energia para autoconsumo e eficiência energética classe A.
A curta distância de carro do centro da cidade de Lagos e da praia, virada a sudeste com vista
panorâmica.
Área lotes desde: 290 m²
Áreas úteis desde: 150 m²
Áreas totais desde: 255 m²

Ref. M047-1 LAGOS
Magnificent townhouses with a contemporary design and panoramic views of the city of Lagos.
With an elegant design, the complex consists of 12 villas (3 or 4 bedrooms) that are under
construction with completion expected in July 2022.
On the ground floor we have a large living room very bright and modern kitchen equipped in open
space, laundry, a service bathroom and a staircase to the 1st floor in oak wood.
On the 1st floor we have 4 bedrooms, one en suite and a full bathroom to support the other 2
bedrooms.
Spacious terrace on the top floor with panoramic views.
All villas will have terraces, gardens, closed garage for two cars and private pool.
Air conditioning and solar panels. Energy production system for self-consumption and energy
efficiency class A.
A short drive from Lagos city centre and beach.
Plot areas from: 290 m²
Usable areas from: 150 m²
Total areas from: 255 m²
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